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FÖRORD 

Att skriva en avhandling om kulturens påverkan i svensk-franska affärsrelationer har 
varit ett spännande men också utmanande projekt, och som kommer att bestå i mitt 
minne som en viktig del av mitt liv. Man utvecklas genom att forska, och Vilhelm av 
Oraniens välkända citat ”Man behöver inte hoppas för att företa, man behöver inte 
lyckas för att fortsätta” har ofta visat sig vara sant: vissa dagar undrar man om den väg 
som man tar är den rätta, och då ingjuter vissa personer både hopp och tilltro. 

Därför vill jag först och främst tacka mina handledare; Professor Hossein Dadfar som 
tog mig under sitt ansvar och övervakade de teoretiska aspekterna av min forskning, 
medan docent Peter Gustavsson uppföljde den empiriska delen av mitt arbete med en 
varm bestämdhet. Ni har varit, Hossein och Peter, ett stort stöd och givit mig den styrka 
som jag behövde under denna viktiga tid. 

Jag tackar också SAABs ledare i Linköping och Paris. De fallstudier, synpunkter och 
redogörelser som jag fick genom intervjuer och seminarier var av mycket hög kvalitet, 
och gjorde att min reflexion kunde baseras på ett rikt empiriskt material. 

Jag vill sedan tacka min fru Annika, lärare i franska och svenska, som har utfört en 
språklig granskning av mitt arbete. Annika har också föreslagit denna avhandlings 
omslagsbild, som får symbolisera det som jag ville bygga med min forskning: en bro 
mellan den svenska och den franska kulturen. 

Och till sist tackar jag det vackra svenska språket, som har gett mig nyckeln till ett land 
som ursprungligen inte var mitt - men som numera har blivit mitt hem. 
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INLEDNING 
 
 
 
 
 
 
 

Först observerade jag människor och jag förstod då att deras oändliga 
mångfald av vanor och värderingar inte styrdes av fantasi. Flera principer 
regerar över folken: klimat, religion, lagar, politiska budskap, erfarenheter 

från det förflutna, seder, beteendesregler. Utifrån alla dessa principer 
resulterar för ett folk dess känsla av gemenskap. 

 
 

 
Charles de Montesquieu, De l’esprit des lois (1748) 
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1.1 SVERIGE OCH FRANKRIKE: ETT OMÖJLIGT ÄKTENSKAP? 

”Frankrike är en vacker kvinna med vilken man kan flörta men ej gifta sig” stod det i 
en av Dagens Nyheters ledare hösten 1993, då projektet att slå samman Volvo och 
Renault hade kollapsat. Många fördomar kom upp till ytan under denna dramatiska 
händelse och fransmännens påstådda arrogans, nationalism, protektionism och 
opålitlighet åberopades i flera sammanhang, medan Renaults PDG, Louis Schweitzer, 
kontrade bestämt i en intervju för SVT med att ”Svenskarna beter sig på ett mycket 
mera latinskt sätt än fransmännen”! 

Jag hade just kommit till Sverige och blev imponerad över de proportioner som 
”affären” tog, i synnerhet över hur de två föreställda nationella kulturerna krockade med 
varandra i en krock som enligt min mening såg mer ut som ett passionerat interkulturellt 
missförstånd än som en rationell och begriplig industriell problematik. 

1.1.1 Två olika kulturer 

Denna krock mellan två tankevärldar väckte hos mig ett begynnande intresse för 
interkulturell kommunikation - alltså om hur människor med olika nationella 
bakgrunder interagerar. Bortom de politiska respektive industriella förutsättningarna 
bakom Frankrikes och Sveriges utspel i Volvo-Renault affären motsatte sig två olika 
kulturer, två olika filosofier om hur ett företag skall ägas, förvaltas och drivas, med 
påtagliga skillnader i ovannämnda företagens arbetskultur och ledarstil (d’Iribarne et al, 
1998). 

Mitt intresse för interkulturell kommunikation har vidare förstärkts under de senare åren 
genom regelbundna kontakter med flera svenska företag och myndigheter 1 som 
samverkar med franska partner och driver långsiktiga projekt med Frankrike. Dessa 
företag anlitade mig för att organisera vidareutbildningsseminarier kring den franska 
kulturen under vilka det framkom att de skillnader mellan den franska resp. den svenska 
affärskulturen orsakade problem och missförstånd, oftast triviala, men alltid energi- och 
tidskrävande. Att kunna förebygga dessa kulturkrockar anser jag vara en grundläggande 
premiss för att utveckla bättre förutsättningar för ett lyckat svensk-franskt samarbete. 

Hur de svenska företag som jag har samarbetat med upplevde skillnaderna med sina 
franska partners kan exemplifieras med följande citat, tagna ur det material som svenska 
tjänstemän från SAAB producerade under olika seminarier maj resp. september 2000: 

”När känner sig fransmännen juridiskt bundna? Varför fransmännen inte håller fast vid 
sina budskap i förhandlingarna? Varför måste vi ägna så mycket tid åt strunt istället för 
att gå direkt till saken? Varför ifrågasätter fransmännen systematiskt våra förslag? Varför 
är de så självsäkra? Varför står nästan alltid deras skolor på deras visitkort?” 

Vidare konstaterade flera deltagare att: 

                                                
1 SAAB, SEB, ABB Stal, BT-Products, Industri Matematik AB, Länsstyrelse i Östergötland. 
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”Fransmännen är mycket formellare än oss svenskar… De är mycket medvetna om och 
stolta över sin kultur och historia… De är artiga, men också pushiga när det gäller att få 
fram sina intressen… De älskar logiken och kan diskutera i timmar utan att det 
nödvändigtvis leder till beslut… De hävdar sig som individer och det är svårt att förena 
dem kring gemensamma intressen… De har respekt för hierarki men utan att göra avkall 
på sin självständighet.” 

Trots alla dessa frågetecken och reservationer har jag dock alltid upplevt de svenska 
affärsmännen som jag har samtalat med som positiva, om än försiktiga: fransmännens 
intellektuella rörlighet och sociala förmågor uppskattades, liksom deras flexibla och 
kreativa förhållningssätt till arbetsprocesser medan de dock betraktades som svår 
begripliga, alltför retoriska, ibland ineffektiva och oftast väldigt individualistiska. Men 
är detta ett skäl för att ett ”giftermål” mellan de två kulturerna skulle misslyckas, och för 
att de svensk-franska relationerna inte borde vara mer än en ”flört” för att återkomma 
till Dagens Nyheters färgstarka uttryck? Verkligheten visar en helt annan bild… 

1.1.2 Främmande dock ändå nära 

Även om Volvo och Renault fusionen inte blev av är affärsrelationerna mellan 
Frankrike och Sverige mångtaliga, och, sammantaget, välfungerande. Det finns nu drygt 
sex hundra svenska dotterbolag och filialer etablerade i Frankrike och de sysselsätter 
mer än 100 000 personer i landet. Sverige, med IKEA, SKF, Securitas i spetsen, blev 
2009 den näst största investeraren i Frankrike och handelsutbyten mellan de två 
länderna har ständigt ökat sedan trettio år 2. 

Svenska respektive franska företag driver gemensamma projekt kring forskning, 
utveckling, tillverkning och marknadsföring inom ad hoc bolag, joint-ventures och 
samarbetsavtal. Svenska exportrådet i Paris för en aktiv handelspolitik och stödjer 
svenska företag i Frankrike medan Invest in France Agency i Stockholm främjar 
svenska investeringar genom en intensiv marknadsföring av Frankrike som attraktiv 
affärsplattform. Utan att dock behöva tala om äktenskap kan man objektivt betrakta de 
aktuella svensk-franska affärsrelationerna som mycket mer än bara en flört. 

Dessa ekonomiska samband mellan Frankrike och Sverige kan integreras i en lång 
historia av politiska, vetenskapliga och kulturella relationer. Drottning Kristina var den 
första svenska monarken att introducera Frankrike i Sverige (inte minst genom att bjuda 
René Descartes till det stockholmska hovet). Gustav den III:e i sin tur var utan tvekan 
den mest frankofila av alla svenska monarker: fransk litteratur, musik, arkitektur, konst 
och hantverk var föredömliga exempel att följa, och Kungen gjorde ingen hemlighet av 
sin stora förälskelse i Frankrike, dess kultur och dess språk: 

Jag  mår  förträffligt,  och  tycker  mig  återkommen  till  mitt  fädernesland,  sedan  jag  är  i  
Frankrike. Jag är hemmastadd överallt. Jag kan tala och förstå språket, och vet huru jag 
skall uppföra mig, utan att behöva rådfråga seder och bruk. (Kung Gustav III, i ett brev från 
den 5 juni 1783)  

                                                
2 Invest in France Agency. Rapport annuel 2010. 
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Bernadotte till sist kan betraktas som det sista och mest direkta franska bidraget till den 
svenska historien, som förfader av dagens regerande kungafamilj. Även om, och kanske 
just därför att, alla dessa band har knutits för länge sedan, gör dessa relationer att 
Frankrike resp. Sverige, som geografiskt ligger ifrån varandra, på något sätt också ligger 
nära varandra genom en del gemensamma historiska och kulturella händelser. 

Men man skall inte blunda för svårigheterna: svenskar och fransmän kommer från två 
olika nationer som har utvecklats utifrån olika historiska, klimatiska, religiösa och 
ekonomiska förhållanden, med olika politiska, sociala och juridiska system som följd. 
Filosofin bakom ländernas ovannämnda system är olika. Individens roll och status i 
samhället skiljer sig mellan Frankrike och Sverige beroende på om individen är man 
eller kvinna, ung eller gammal, chef eller underordnad. Beteendesregler, vett och etikett 
varierar således. 

Dessa nationella skillnader återspeglar sig också i själva organisationerna, som är mer 
platta, decentraliserade och ”demokratiska” i Sverige, mer hierarkiska, centraliserade 
och ”auktoritära” i Frankrike 3. Hofstede (1980), Trompenaars (2008) samt andra 
forskare som vi skall referera till i denna avhandling har teoriserat kring dessa kulturella 
nationella drag och skillnader. Alltså är vad vi skall vidare i avhandlingen (kapitel 2) 
definiera  och  utforska  som  kulturskillnader  talrika  och  var  och  en  av  dessa  skillnader  
kan i praktik innebära potentiella problem i kommunikationen och samarbetet mellan 
franska och svenska parter om dessa ej är medvetna om och behärskar dessa skillnader. 

1.1.3 Olikheter betyder också möjligheter 

Idén att närmare utreda naturen och konsekvenserna av dessa kulturskillnader för att 
bättre förstå hur fransmännen och svenskarna interagerar i gemensamma 
affärssammanhang blev för mig ett givet ämne när jag fick möjligheten att skriva en 
avhandling, huvudsakligen därför att det finns en lucka när det gäller kunskaperna om 
det svensk-franska interkulturella mötet. Teorier kring kulturella skillnader mellan 
länder - inklusive mellan Frankrike och Sverige - är omfattande (Hofstede, Trompenaars 
m.fl.), men i alla dessa studier har varje land och kultur undersökts var för sig, och inget 
har skrivits om själva mötet mellan fransmän och svenskar. Att fransmän är mer 
hierarkiska än de egalitära svenskarna har teoretiskt och empiriskt fastställts (Hofstede, 
1980), men vad innebär detta i en riktig samarbetssituation? Vidare kan man undra 
vilka andra skillnader som skapar problem, och vilka konkreta svårigheter som 
uppkommer? Dessa frågor är ännu obesvarade, eller besvarade på ett inkomplett sätt 4. 

                                                
3 Enligt Hoftede (1980) tillhör Frankrike de mest hierarkiska länderna av de 53 som författaren 
undersökte, och Sverige de mest egalitära – se även kapitel 2. 
4 Philippe d’Iribarne (et.al.1998) har redovisat en studie av ett långvarigt industriellt projekt mellan 
franska resp. svenska ingenjörer (från Renault resp. Volvo). Denna studie är huvudsakligen sociologisk 
och är den enda i min kännedom som behandlar ett svensk-franskt samarbete. D’Iribarnes studies resultat 
kommer att ständigt åberopas i den aktuella avhandlingen, inte minst i syfte att triangulära vissa av våra 
egna resultat. 
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Meningen med min avhandling är därmed att undersöka vilka kulturella skillnader som 
svenska företag och deras representanter ställs inför när de opererar med Frankrike, med 
fokus på ett väl etablerat partnerskap mellan SAAB Aerospace AB i Linköping och 
Dassault Aviation i Paris. Vidare skall vi diskutera vilka eventuella problem som dessa 
kulturella skillnader orsakar i det studerade svensk-franska samarbetet. 

Detta material skall i sin tur bidra till dels att öka förståelsen för den franska mentaliteten 
hos svenska företag och organisationer som önskar arbeta med franska partners - och på 
så vis undvika krockar mellan den svenska resp. franska affärskulturen; dels att utnyttja 
de kulturella skillnaderna på ett konstruktivt sätt. 

Utnyttja kulturella olikheter? Jo, vi skall se att en av denna studies viktigaste slutsater är 
att - om skillnaderna mellan det franska resp. det svenska sättet att driva affärer kan 
skapa problem -, en bra förståelse för, och hantering av dessa skillnader kan skapa 
förutsättningar för ett bättre samarbete. Olikheter mellan den franska respektive den 
svenska kulturen kan då komplettera varandra och leda till synergier som kan utnyttjas 
av båda parterna. 

För en framgångsrik samborelation, alltså, vilket är mer önskvärt och produktivt än ett 
misslyckat äktenskap eller en kortvarig flört… 

1.2  STUDIENS BAKGRUND OCH MOTIVERING 

Motiveringen bakom den aktuella studien - alltså skälet varför jag upplever 
nödvändigheten att skriva om kulturella skillnader mellan Sverige och Frankrike - är i 
första hand förknippad till det faktum att, inom ramen av den ekonomiska 
internationaliseringen som präglar världen, affärsrelationerna mellan båda länderna är 
av tillräckligt stor betydelse för att rättfärdiga ett djupare och mera systematisk analys 
av de kulturella interaktioner som präglar det svensk-franska samarbetet (1.2.1). 

En annan motivation är min uppfattning om att svenskarnas syn på Frankrike och dess 
invånare inte sällan präglas av fördomar och stereotyper som, om de kan ha i viss mån 
sina rötter i den franska identiteten, oftast baseras på etnocentrism och okunskap. Därför 
upplever jag behovet att ”skipa rättvisa” genom att ge, bortom stereotyper och 
fördomar, en rättare bild av den franska kulturen och vidare affärskulturen (1.2.2). 

Att tillägna sig kunskaper om den franska mentaliteten och kulturen utgör i sin tur ett 
villkor för att man skall kunna tillägna sig en interkulturell kompetens, vilken är mer än 
nödvändig för den som skall arbeta i eller med Frankrike med framgång och under de 
bästa affärsmässiga förutsättningarna (1.2.3). 

1.2.1 Vikten av det interkulturella mötet 

Jag har redan skrivit att mitt intresse för de svensk-franska affärsrelationerna växte 
genom kontakter och samarbete med svenska företag. Jag har också åberopat 
omfattningen och utvecklingen av dessa svensk-franska affärsrelationer, som gör att 
ekonomer, försäljare, ingenjörer och jurister med olika nationella bakgrunder är 
dagligen i kontakt med varandra i Sverige eller Frankrike. Vid alla dessa upprepade 
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samarbetssituationer interagerar personer med olika modersmål, seder, grundläggande 
värderingar och utbildningar, med olika syn på hur man förhåller sig till en förhandling, 
ett projekt, en produkt, en teknik eller en tjänst. Tjänstemän och -kvinnor med olika 
nationella bakgrunder, och därför olika uppfattningar om hur tiden skall organiseras, 
planerna uppföljas, beslut fattas möts vid olika affärssammanhang som en konsekvens 
av den globaliseringen som präglar våra moderna ekonomier. 

Även om vissa s.k. universalister 5 hade profetiserat att denna globalisering skulle leda 
till en harmonisering av kulturer, och synnerligen leda till ett gemensamt sätt att driva 
verksamheter och leda företag, (varifrån 80-talets begrepp euro-managers: de ideella 
ledarna som med identiska kunskaper, kompetens och verktyg skulle ohindrat kunna 
utveckla affärer och driva företag på samma sätt över hela kontinenten oavsett det land 
det handlar om), understryker de flesta av mina sekundära källor (t.ex. Bollinger & 
Hofstede, 1987; Hall, 1990; Trompenaars & Hampden-Turner, 2008; Demorgon, 1989; 
d’Iribarne, 1998) att det blir allt viktigare att ta hänsyn till de nationella skillnaderna i 
affärsrelationerna. Bollinger och Hofstede (Ibid.:13) påpekar bl.a. att: 

De nationella respektive regionala skillnaderna kommer inte att försvinna. De är här för 
att stanna. Egentligen kan de bli managements största problem i framtiden, synnerligen 
inom internationella mångkulturella organisationer, privata eller offentliga. [förf. övers.] 6 

Detta  citat  vill  jag  betrakta  som  mitt  studiums  grundpostulat:  den  globala  
intensifieringen av affärsrelationerna har lett till att individer och företag med olika 
kulturella bakgrunder möts i en mycket större utsträckning än vad som skedde för 
femtio år sedan, med en del problem (och möjligheter) som konsekvens eftersom det är 
den här intensifieringen av de internationella affärsrelationerna som framkallar och 
främjar våra kulturella skillnader, vilket uttrycker Ecole de management de Lyons 
professor Evalde Mutabazi (i Lee, Calvez, Guenette et al, 2007:11): 

Oavsett om det handlar om fusioner eller företagsförvärv, joint-ventures, projekt och 
affärsutveckling, etablering av utländska dotterbolag eller utbyten med utländska kunder 
och leverantörer, inget företag som är internationellt verksamt kan kringgå de 
organisatoriska och sociala problemen som är bundna till kulturens mångfaldighet och till 
sina partners olika referensmodeller. 

Den kulturella frågan är avgörande eftersom kulturer och modeller utgör en verklighet 
samt en utmaning för de företag som måste lämna sina inhemska marknader för att 
förstärka sina konkurrensfördelar genom samverkan med partners som är geografiskt 
spridda över hela världen. [förf. övers.] 

                                                
5 Barmeyer (2007:13 ff.) tar upp denna fråga och förklarar dialektiken mellan universalisternas 
konvergenstes (de kulturella skillnaderna kommer att jämnas ut och harmoniseras pga. intensifieringen av 
ekonomiska, politiska och kulturella utbyten) medan divergenstesen hävdar tvärtom: det finns ingen 
universell ”best way”, bara ”cultural blindness” och även om utbyten intensifieras måste vi vara 
medvetna om att: ”Many cultures that appear quite similar on the surface, frequently prove to be 
extraordinarily different on closer examination” (Hall, 1983:7). 
6 [förf. övers.] betyder att citatet har översatts från franska till svenska av författaren.  
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Globaliseringen betyder alltså inte uniformisering, tvärtom: om mycket faktiskt blir 
gemensamt mellan länder, folk och nationer, utgör kulturskillnaderna en viktig punkt i 
den globala problematiken kring internationella relationer, både på den politiska och på 
den ekonomiska planen. 

I detta avseende dras Frankrike och Sverige med i den globala strömmen: de 
gemensamma affärsrelationerna, de bilaterala projekten och mötena blir mer omfattande 
och intensivare, liksom talrikare blir de tillfällen för de kulturella skillnaderna mellan 
svenskarna och fransmännen att ta sig i uttryck. Trots att Sverige respektive Frankrike 
tillhör samma västeuropeiska familj består ett visst antal skillnader mellan länderna: 
Kortfattat tillhör Sverige den norra, lutheranska och anglosaxiska delen av Europa 
medan Frankrike tillhör den södra, katolska och latinska europeiska kulturen. Att 
etablera sig i Frankrike är därför för ett svenskt företag inte bara en ekonomisk, men 
också - och kanske framför allt - en kulturell fråga. 

För att citera Jean Monnet 7,”Om jag skulle börja om med den europeiska integrationen 
skulle jag börja med kulturen” (eft. Trompenaars & Hampden-Turner, 2008:29). På 
samma sätt skulle vi kunna hävda härmed att ”för att utveckla affärer med Frankrike 
bör man börja med kulturen”. Därför kan min avhandling betraktas som ett försök, ett 
steg mot en djupare förståelse av den franska kulturen och affärskulturen, ett bidrag till 
utvecklingen av en interkulturell kompetens som kommer att vara en nödvändighet (se 
även 1.2.3), i vårt fall för de svenska affärskvinnor och -män som samverkar eller 
kommer att samverka i Frankrike. 

1.2.2 Bortom stereotyper och fördomar 

Det steg mot en djupare förståelse av den franska kulturen som jag föreslår kräver att vi 
lämnar bakom oss en del stereotyper om Frankrike och fransmännen, och de är talrika. 
Den 19 maj 2009 ordnade jag för våra internationella programstudenter en konferens 
där GD 8, direktör för Invest in France Agency Nordic Countries 9, berättade om hans 
roll som förmedlare mellan svenska investerare och franska myndigheter samt som 
marknadsförare av produkten Frankrike. När en student frågade vilka svårigheter han 
ställdes inför i sin verksamhet svarade GD: 

Det finns tekniska svårigheter, som franska skattemyndigheters ständiga och envisa 
strävan att kontrollera nyetablerade utländska företag, och där kan man förstå vad man 
menar med begreppet ”fransk byråkrati”. Men de största svårigheterna är mer 
immateriella: 
Först har de flesta av våra intressenter et schablon bild av Frankrike. Kanske har de aldrig 
vistas där, eller har de varit där på semester, men deras kunskaper om vårt land är dels 
begränsade, dels - vilket är värre - felaktiga. Och det är inte lätt för oss att få våra svenska 

                                                
7 Jean Monnet (1888-1979), en av Europas fäder. 
8 Av forskningsetiska skäl tillämpar vi anonymitetsprincipen när det gäller våra primära källor. 
9 Invest in France Agency är en fransk internationell myndighet som kan tolkas som en joint-venture 
mellan den franska utrikes- resp. näringsdepartementet. IFA utgör ett nätverk av 19 agenturer i världen, 
vars roll är att främja Frankrike som investeringsland. IFA i Norden har sitt säte i Stockholm. 
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potentiella investerare inse att det riktiga Frankrike varken är det land de har besökt vid 
en resa, inte heller det pittoreska och exotiska land där alla tar det lätt, spelar boule och 
dricker vin! 
Det andra stora problemet är relaterat till den svenska pressen. Vi måste kämpa hårt mot 
den negativa och partiska bilden av Frankrike som ofta sprids av medier. Vårt land 
förtjänar en djupare och mer nyanserad analys än de ytliga kommentarer som förs av 
journalister som inte har tillräckliga kunskaper om den franska kulturen, samhället och 
identiteten, och som betraktar Sverige som det benchmark utifrån vilket resten av världen 
skall bedömas. 
Lyckligtvis har Sverige och svenskarna ett mycket bättre rykte i Frankrike än Frankrike 
och fransmännen i Sverige, vilket gör att svenska investerare är mycket uppskattade och 
respekterade. Men den negativa bilden av Frankrike påverkar våra svenska partners och 
vi måste ständigt bearbeta och förebygga detta genom att framföra en bättre och riktigare 
bild av Frankrike. Ett stort marknadsföringsarbete, alltså. 

Själv kan jag förstå GDs svårigheter. Apropå den franska kulturen har jag under mina 
tjugo år i Sverige ofta blivit förvånad över den syn svenskarna har på fransmännen: vem 
har inte hört om den ”arroganta, opålitliga, oseriösa, fåfänga, otrogna, talföra, 
nationalistiska, protektionistiska, auktoritära, strejkande och konfliktbenägna 
fransmannen”, som den inte sällan implicit eller explicit kallas, även i de mest seriösa 
svenska medierna? En reducerande, ofta negativ och alltför återkommande bild av den 
franska mentaliteten som jag inte känner igen, även om det alltid finns en förklaring 
bakom varje stereotyp. 

Men verkligheten är dock mera nyanserad och komplex än den förenklade och ofta 
karikatyrella bilden som brukar målas, och som är ett resultat av två vilseledande 
fenomenen: etnocentrism och okunskap. 

Det är så med kulturella skillnader att vi ser den andra kulturen genom våra egna 
referenser: detta kallas för etnocentrism. Men när svenskarna uppfattar fransmännen 
som arroganta, är det inte därför att svenskar har värderat ”lagomprincipen” så högt att 
den person som vågar hävda sig tolkas som arrogant? 

Och är det verkligen fransmännen som är konfliktbelägna… eller svenskarna som är 
ytterst konflikträdda? På samma sätt kan fransmännen uppfattas som talföra (och 
ineffektiva) av den tysta (och därför effektiva - att tiga är guld!) svensken. 

Och,  till  slut,  är  inte  svenskarnas  gängse  omdömen  om  den  franska  karaktären  ett  
indirekt uttryck för de svenska föreställda nationella kvaliteterna: om fransmännen 
betraktas som oseriösa, nationalistiska, auktoritära och opålitliga betyder det implicit 
inte att svenskarna ipso facto är precis tvärtom: seriösa, internationella, jämlika och 
pålitliga? 10 

                                                
10 Demorgon (2000:34-ff) gör en utförlig demonstration kring det faktum att antagonismer (att betrakta ett 
begrepp utifrån två motsatta aspekter, t.ex. hierarkiskt/egalitärt) leder till att definiera en ”korrekt” 
karaktär och en ”inkorrekt” sådan, beroende på vilken sidan av begreppet man kulturellt befinner sig. 
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Etnocentrismen kan lätt leda till ett slags ”nationalnarcissism” som hindrar ett kritiskt 
och objektivt förhållningssätt till vad som kan skilja två kulturer och som bör hanteras 
med medvetenhet, respekt och ödmjukhet. I detta avseende återspeglar våra fördomar i 
första hand vår relation till våra egna föreställda och idealiserade kulturella drag, och 
detta på bekostnad av den andra kulturens verkliga karaktär, som vi ändå tror kunna 
bedöma trots att vi oftast misstolkar den 11. Det är vi som skapar våra fördomar om de 
andra: de andra har inte medverkat till våra fördomar mer än att vara sig själva, dock på 
ett sätt som inte är riktigt vårt… 

Okunskap är också ett självklart hinder i det interkulturella mötet, och denna okunskap 
gäller inte bara den andra kulturen, men också sin egen. Ett exempel: jag har skrivit 
ovan (sid. 2) att flera av de svenska tjänstemännen som jag har träffat kring den franska 
affärskulturen undrade när känner sig fransmännen juridiskt bundna? och tolkade 
därför fransmännen som väldigt opålitliga eftersom de höll inte fast vid sina budskap i 
förhandlingarna.  I  detta  sammanhang är  det  viktigt  att  ha  kunskaper  om hur  ett  avtal  
slutas i den franska resp. den svenska lagen. 

Då upptäcker man att den franska ”opålitligheten” hittar en rättfärdig grund i Code Civil 
(art. 1101-1369) som implicit lyder att parterna ej är bundna till sina bud så länge 
viljorna inte möts (avtalsprincipen), medan Avtalslagen (1 § 1 st.) i den svenska rätten 
lyder att parterna innan avtalet träffas är bundna till sina bud (löftesprincipen) 12, vilket 
gör att en förhandling för svenskarna är en linjär sekvens av fasta, välförberedda och 
genomtänkta bud och motbud som man skall hålla fast vid, medan fransmännen provar 
fram olika slags premisser och tillbakadragbara bud vars syfte är att utvärdera 
motpartens manöverförmåga och avtalsram, vilket leder att fransmännen lätt ändrar sina 
budskap vid förhandlingar, en attityd som svenskar kan betrakta som opålitlig. Bättre 
kunskaper om vardera rättskulturen och lagar skulle underlätta kommunikationen och 
ömsesidigt förtroende parterna emellan. 

Etnocentrismen och okunskap går hand i hand när det gäller att hindra utvecklingen hos 
oss av den nödvändiga interkulturella kompetensen som krävs vid internationellt 
umgänge, utbyte och affärer. Usunier (1992:123) påpekar att vägen mot den andra 
kulturen inte är självklar: 

Kostnaden för att tillägna sig de kulturella beteenden som sker i den omgivningen i vilken 
vi lever är extremt låg, medan kostnaden för att lägga dem vid sidan och sträva mot att 
förstå och adoptera andra kulturella drag är en mycket kostsammare process. [förf. övers.] 

                                                
11 Zaharna (1989) i en artikel ägnad åt krockar mellan personer med olika kulturella bakgrunder visar att 
den bild vi har av den andra kan utvecklas till en problematisk bild av oss själva (self-shock). Adler 
(1975:18) visar att det interkulturella mötet kan leda till att vi ifrågasätter våra egna referenser och vår 
identitet. Således kan stereotyper och fördomar betraktas som ett slags psykologisk försvarsmekanism 
som skyddar oss själva mot all möjlig ifrågasättande av våra egna värderingar och normer. Därför berättar 
våra fördomar mycket mer om vår rädsla för det okända än om den andra kulturen. 
12 En intressant jämförelse av dessa två avtalsprinciper har utförts av två Linköpingsstudenter vid det 
Affärsjuridiska programmet med Europainriktning i ett kortare, dock väldokumenterat arbete ”Formation 
d’un contrat en Suède et en France”, Anna Ekegren & Margaretha Rosengren, 2007. 
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Vidare citerar Usunier (1992:124) J.A. Lee (1966) som kallar för SRC, Self Reference 
Criterion,  det  faktum att  vi  alla  har  en  automatisk  och  omedveten  tendens  att  referera  
till vår egen tankeram, huvudsakligen relaterad till vår nationella kultur för att tolka 
situationer, bedöma personer, kommunicera, förhandla, fatta beslut eller bestämma över 
vilken attityd som gäller (SRC-begreppet kan i detta avseende direkt förknippas till 
etnocentrism). Lee föreslår ett tillvägagångssätt för att eliminera de störningar som 
uppkommer vid interkulturella möten: 

· Definiera problemet eller målet utifrån sitt eget lands kulturella drag, sed och 
normer. 

· Definiera problemet eller målet utifrån det andra landets kulturella drag, sed och 
normer. 

· Identifiera och isolera påverkandet av SRC i förhållande till problemet och 
analysera i vilken utsträckning SRC bidrar till och komplicerar problemet. 

· Omdefiniera problemet utan påverkan av SRC och lösa det. 

Ett tillvägagångssätt som kräver att de personer som är involverade i processen är 
medvetna om sin egen och den andra kulturen och vidare medvetna om de krockar som 
kan uppkomma mellan de två kulturerna 13. 

1.2.3 Mot en ökad interkulturell kompetens 

Det enda botemedel mot etnocentrism och okunskap (samt det enda sättet att motverka 
Lees  ovannämnda SRC)  är  givetvis  att  vara  medveten  om sin  egen  och  om den  andra  
kulturella identiteten. 
Dessa två dimensioner interagerar med varandra och bestämmer över ens interkulturella 
kompetens, en kompetens som bör prägla internationella tjänstekvinnor och -män som 
skall utveckla och ansvara för affärsutveckling utomlands. Härmed kan vi citera igen 
Evalde Mutabazi (Lee, Calvez, Guenette et al, 2007:14): 

Till motsats till dem som tror att globaliseringen kommer att sudda bort våra kulturella 
skillnader och leda till en enformig världskultur vars medlemmar - synnerligen managers 
i internationella företag - skulle vara befriade från den kulturella problematiken och dess 
sociala konsekvenser, visar den ekonomiska realiteten att utvecklingen av en 
interkulturell kompetens är mer än någonsin en nödvändighet: de kulturella och nationella 
identiteterna ändras och rör sig mycket långsammare och sällsyntare än kapital, varor och 
information. [förf. övers.] 

Denna relation till kulturen som vi kallar för interkulturell kompetens kan förstås utifrån 
följande matris, som med hjälp av två axlar (stor alt. svag kunskap/medvetenhet om sin 

                                                
13 …Och som vi skulle tillämpa på det ovannämnda exemplet om avtalsprinciper: vi kan kalla den franska 
avtalsprincipen resp. den svenska löftesprincipen för SRC (den franske resp. den svenske förhandlaren är 
fångna i sina nationella rättsliga principer, vilket skapar fördomsrelaterade störningar i avtalsprocessen: 
de ”opålitliga” fransmännen versus de ”oflexibla” svenskarna!). Då kan man isolera påverkandet av SRC 
(två olika rättsliga rutiner hindrar överenskommelsen), och genom att öka medvetenhetenkring denna 
skillnad i förhandlingsseder hos de inblandade, definiera om förhandlingsramen bortom de nationella 
skillnaderna. 
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kultur resp. stor alt. svag kunskap/öppenhet mot andra kulturer) definierar fyra 
kulturella förmågor eller oförmågor (Lee, Calvez, Guenette et al 2007:23-25): 

 

· Vi kan förstå att de personer som tillhör gruppen (B) Interkulturell kompetens har de 
bästa förutsättningarna för att kunna interagera med partners med en annan kulturell 
bakgrund. De kan utveckla kognitiva förmågor som tillåter en djupare förståelse för 
de andra värdesystemen (språkkunskaper, kunskaper om andra länders historia och 
samhälle mm) samt en bättre anpassning till främmande kulturella miljöer. I en 
organisation kan de utgöra en mycket värdefull resurs för företagets internationella 
framgång och globala strategi. 

· På motsatt sätt har de personer som tillhör gruppen (C) kulturell bortkoppling de 
sämsta förutsättningar för att utvecklas i en mångkulturell omgivning. Dessa 
personer är isolerade, omedvetna om sin kulturella miljö och beteendemässigt 
neutrala. 

· Inom gruppen (A) kulturell obalans finns personer som kan ha utförliga kunskaper 
om och öppenhet mot andra kulturer, men en svag egen kulturell identitet. Dessa 
personer strävar efter att anpassa sig till sin omgivnings kulturella krav för att 
tillfredsställa alla, men till slut glömmer bort vem han eller hon är. 

· Inom gruppen (D) etnocentrisk narcissism ser man enbart positivt på sin egen 
idealiserade kultur och tillämpar sina egna modeller för att tolka och bedöma sin 
omgivning. Detta innebär att den ”etnocentriska Narcissen” kan uppfattas av den 
andra kulturen som arrogant, självsäker och oförmögen att ifrågasätta sig själv 14. 

                                                
14 Dessa fyra punkter (tolkning av matrisens fyra avdelningar) är en syntes av den tidigare nämnda källan 
Lee, Calvez & Guenette 2007:23-25. 
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Detta  matrisiella  närmandet  av  kulturen  -  även  om  det  är  dikotomiskt  -  tillåter  att  
begripa den dynamiska processen som kulturen innebär och fokuserar på vikten att 
behärska både sin egen och den främmande kulturella identiteten: att behärska en av 
dessa dimensioner räcker inte. Relationen som individen har gentemot sig själv påverkar 
dess syn på och förståelse för den andra kulturen. Även om min avhandling 
huvudsakligen kommer att handla om den franska affärskulturen kommer denne att 
ständigt studeras i dess relation med den svenska. 

De kulturella skillnaderna som finns mellan Sverige och Frankrike, och som vi 
metodiskt kommer att identifiera och studera, kan leda till, om de misstolkas, ett 
försämrat  affärsklimat,  ett  ineffektivt  samarbete  eller  i  värsta  fall  till  ett  avbrott  av  
affärsrelationer som annars kanske hade kunnat fungera bra om parterna hade förstått 
och relativiserat de problem som sina olika kulturella bakgrunder skapat, och om de till 
och med hade kunnat överskrida sina skillnader och utnyttja de komplementariteter som 
finns mellan de respektive kulturerna istället för att ställa dem mot varandra. Att 
undvika interkulturella missförstånd är en grundläggande motivering bakom mitt 
projekt och underbygger samtidigt mitt arbetes slutliga mål: att hjälpa svenska företag 
och organisationer i dess framtida samarbete med sina franska partners. 

1.3 STUDIENS PRAKTISKA OCH AKADEMISKA RELEVANS 

Ett akademiskt forskningsarbete är inte bara ett letande efter något nytt och en strävan 
efter kunskap: det bör också vara av betydelse för en större krets av personer än bara för 
de som medverkar inom den akademiska sfären. I detta aktuella fall skall min studie 
vara relevant för svenska företag och organisationer som opererar, eller skall operera 
med franska företag. Att kunna identifiera vilka kulturella skillnader som finns mellan 
Frankrike och Sverige, att förstå varför och hur vissa skillnader kan skapa svårigheter 
vid en samverkan, samt att sedan föreslå lösningar och verktyg för att undvika onödiga 
krockar under genomförande av svensk-franska projekt kan därför anses vara relevanta 
målsättningar både utifrån ett akademiskt och ett mer praktiskt samhällsperspektiv. 

1.3.1 Studiens praktiska relevans 

Utifrån ett praktiskt perspektiv har en del skrivits om Frankrike som affärsland, i form 
av faktaböcker, lathundar, guider etc. som anses kunna hjälpa svenska affärsmän att 
”lyckas” med sina franska projekt. Men den franska mentaliteten resp. kulturen är oftast 
i denna litteratur bara ytligt beskriven, och innehåller dessutom stereotyper eller 
fördomar som är otillräckliga när det gäller att förstå varför en fransman t.ex. sägs 
”tycka det viktigt att tala strunt” 15 innan själva affärsdiskussionen egentligen börjar. 
                                                
15 Citat ur Le rendez-vous, Exportrådet 1998. I det aktuella exemplet är det intressant att notera att ordet 
”strunt” inte kan bokstavligen översättas till franska, och de meningar som de gängse ordböckerna 
(Esselte, Nordtest) föreslår är på franska negativt präglade och föråldrade (niaiseries, fadaises, bagatelles) 
medan ”struntet” i själva verket är för fransmän ett sätt att sända viktiga signaler till motparten, liksom en 
möjlighet att visa sin esprit och sin förmåga att konversera, även kring lättare ämnen. Då kan ett 
välformulerat och spirituellt ”strunt” vara en positiv förutsättning för lyckade framtida affärsrelationer. Vi 
återkommer till detta senare i avhandlingen. 
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Alltså är dessa böcker eller dokument oftast en underhållande (och inte sällan t.o.m. 
lyckad som sådan) beskrivning om vad som syns, men de ger ingen fördjupad förklaring 
till varför fransmännen kan bete sig på ett visst sätt i en viss situation, inte heller till de 
faktiska samarbetsproblem som kan uppkomma, vilket jag bland annat vill göra i denna 
avhandling.  Det  är  av  stor  vikt  att  svenska  företag  som gör  eller  planerar  att  utveckla  
affärer med Frankrike har fördjupade kunskaper om den franska kulturen och dess 
påverkan på svensk-franska affärsprocesser: dessa kunskaper är nödvändiga nycklar för 
att öppna dörrar, viktiga verktyg för att bearbeta eventuella kommunikations- och 
samarbetssvårigheter samt en given förutsättning för långvariga relationer. 

Det är också viktigt att börja så tidigt som möjligt 16 att förmedla dessa kunskaper, 
nycklar och verktyg genom grundutbildning, och det faktum att jag medverkar vid 
Linköpings universitet i internationella program med fransk inriktning är en stark 
motivering  för  att  integrera  resultatet  av  den  aktuella  studien  i  min  undervisning  i  ett  
tidigt skede, för att bättre förberedda studenterna inför deras framtida möte med franska 
affärspartner och medarbetare. Då är det viktigt att resonera bortom den gängse bilden 
av den franska mentaliteten samt att förstå att Sverige resp. Frankrike innebär två olika 
kulturer för att sedan verka, inom och utom den akademiska sfären, för en bättre 
kännedom av de mekanismer som står bakom beteenden och attityder i 
samarbetsrelationerna mellan dessa två tankevärldar. 

Därför vill jag ge mina svenska läsare - forskare, lärare och givetvis studenter, men 
också svenska företag och myndigheter - nycklar för att förstå vad som står bakom 
fransmännens beteende och attityd när båda nationaliteterna, den svenska resp. den 
franska, interagerar. Jag hoppas på detta sätt att mina slutsatser kommer att underlätta 
kommunikationen och samarbetet mellan svenskar och fransmännen, samt att hjälpa 
dem att bättre acceptera varandra: motivationen bakom mitt arbete har sina rötter i en 
humanistisk syn på hur affärsrelationer kan bedrivas, med människan och 
kommunikation i centrum. 

1.3.2 Studiens akademiska betydelse 

Utifrån ett teoretiskt perspektiv har mycket allmängiltigt skrivits om kulturella 
skillnader mellan olika kulturer, i vissa särskilda fall med fokus på skillnader mellan två 
specifika länder, såsom Frankrike och Tyskland (Pateau, 1998; Untereiner, 2004; 
Barmeyer, 2007; Baasner, 2008), men mycket lite har egentligen författats på 
akademisk nivå om just de svensk-franska relationerna, där två managementskulturer 
möts och där konkreta problem uppkommer vid väl identifierade situationer. 

Den enda omfattande studien som jag känner till har empiriskt genomförts 1995 av en 
grupp franska och svenska forskare 17 kring ett Volvo-Renault projekt. Själva studien 
har inte publicerats i sin helhet men har syntetiserats och redovisats av Philippe 

                                                
16 Detta har uteslutande styrkts av alla personer som jag har träffat/intervjuat under min studie (se även 
sid. 226). 
17 J-C Monnet, C. Martin, S. Freidler, A. Boglind, L. Holm & J. Ahlinder. 
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d’Iribarne (et al 1998:89-115). Vi kommer ofta att referera till denna studie i denna 
avhandling 18, eftersom studien belyser intressanta kulturella skillnader mellan franska 
resp. svenska ingenjörers sätt att driva ett gemensamt industriellt projekt. I detta 
avseende kan den empiriska studien som skall genomföras i mitt arbete betraktas som 
ett försök i samma riktning, dock med större ambitioner när det gäller att bidra med 
ytterligare teoretiska perspektiv på den svensk-franska interkulturella problematiken. 

D’Iribarnes Volvo-Renault studie syftar inte särskilt mycket till att dra teoretiska 
slutsatser om svensk-franska affärsrelationer, och bör i första hand ses som en utförlig 
och i många avseenden enastående redogörelse av ett svensk-franskt samarbetsförlopp, 
med en stark sociologisk förankring: d’Iribarne förankrar fransmännens resp. 
svenskarnas beteenden, handlingar och reaktioner i respektive kulturer och historia, 
samt åberopar aktörernas komplexa mentala struktur av nationella värderingar. 

D’Iribarne kommer dock inte med vidare reflektioner kring själva svårigheterna som 
kulturella skillnader medför. Som sagt, fokuserar han - som sociolog - på den sociala 
dimensionen av kommunikation, bl.a. på maktförhållandena och på den uppfattning som 
svenskar har av fransmännen, och vice versa. Men hans studie leder inte till någon 
modell eller syntes utav observationerna, som skulle teoretiskt utvidga vårt perspektiv 
och praktiskt hjälpa svenska managers i dess samarbete med franska partners. 

Den empiriska studien som jag önskar genomföra kommer däremot att syfta till att 
komma fram till en modell. Åtminstone, kommer jag att sträva efter att identifiera 
möjliga mönster i den realitet som jag skall observera, med förhoppning på att kunna 
skänka till ytterligare ljus på den teori som redan finns i ämnet. 

1.3.3 Studiens empiriska utgångspunkt: SAAB Aerospace AB i Linköping 

För att bidra både praktiskt och teoretiskt med ytterligare kunskap om den svensk-
franska problematiken har jag valt - som tidigare sagt - SAAB Aerospace AB som 
empirisk utgångspunkt och primära informationskälla. 

Valet av detta företag skall förklaras och rättfärdigas senare under avsnitt 3.3.1, men vi 
kan redan nu berätta att SAAB Aerospace AB har under de sista tjugo åren bedrivit flera 
samarbetsprojekt med franska partners. Att kunna studera flera sammanhängande fall 
som har uppkommit under dessa års samarbete mellan SAAB i Linköping och dess 
partners (i första hand Dassault gruppen) är ett unikt tillfälle att samla ytterligare 
empiriska och vidare teoretiska kunskaper kring den svensk-franska problematiken. 

Kortfattat befinner sig SAAB i ett intressant skede av dess relationer med Frankrike: 
den strategiska utvecklingen av den europeiska flygindustrin leder till att bolaget 
kommer att samarbeta mer integrerat med sina europeiska (och i första hand franska) 
partners eftersom ett gemensamt europeiskt stridsflygplan är planerat på 20 års sikt och 
skall kunna konkurrera med bl.a. de amerikanska militära flygplanen. 

                                                
18 Vi har faktiskt redan gjort det sid. 4, fotnot 4. 
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Därför är samarbetet med Frankrike en viktig fråga för SAAB, och att kunna utforska 
vissa av SAAB:s tidigare erfarenheter om samarbete med franska partners skall ge oss 
möjligheten att identifiera och analysera med akademisk noggrannhet de svårigheter - 
men också de möjligheter - som de kulturella skillnaderna mellan Sverige och Frankrike 
bär med sig. 

SAAB:s internationella samarbete och verksamhet reflekterar en verklighet som nu eller 
i  en  kortare  framtid  kommer  att  beröra  de  flesta  stora  och  medelstora  svenska  företag  
och myndigheter som strävar efter att utveckla affärer och samarbeten utomlands - i 
synnerhet i Frankrike, och som vill göra det på ett så problemfritt och framgångsrikt sätt 
som möjligt. 

Jag hoppas därför på att, utifrån SAAB:s erfarenheter, vi skall kunna teoretiskt belysa 
mer generella aspekter av de svensk-franska affärsrelationerna, samt att vi skall kunna 
föreslå praktiska verktyg för att kunna förebygga potentiella kulturella krockar samt 
optimera de möjliga synergier den svenska resp. franska affärskulturen kan medföra när 
de kombineras och samverkar på bästa sätt. 

I detta avseende syftar mitt projekt till att vara både av akademisk betydelse och också 
av praktisk relevans för svenska organisationer som vill veta mer om den franska 
mentaliteten och inte nöjer sig med de recept och beskrivningar som finns i det mesta av 
den information som brukar publiceras i ämnet, men som ej går djupare än den synliga 
ytan av Frankrike och fransmännen. 

1.4 FORSKNINGSFRÅGOR OCH GRUNDLÄGGANDE ANGREPPSÄTT 

Sammanfattningsvis, och utifrån vad jag hittills har utvecklat i de ovanskrivna avsnitten 
skall mitt projekt syfta till att svara på följande problemställning: 

 

1.4.1  Forskningsfrågor 

Med hänsyn till avhandlingens övergripande syfte kommer det aktuella arbetet att sträva 
efter att svara på följande frågor: 

· Vad kännetecknar den svenska respektive den franska affärskulturen? 
För att kunna svara på denna fråga kommer de svenska resp. franska nationella 
kulturerna att närmas utifrån de gängse teorierna om kulturella dimensioner (Gert 
Hofstede resp. Font Trompenaars). Hur den svenska resp. franska affärskulturen 
förhåller sig till dessa dimensioner, och hur dessa kulturella drag återspeglas och 
uttrycker sig i resp. samhällen och vidare vid affärsrelationer blir viktiga utgångspunkter 
för kommande jämförelser. 

Vilka kulturella skillnader kan orsaka problem för svenskar när de samarbetar med 
fransmän vid gemensamma affärsrelationer, och hur kan man öka förståelsen för den 
franska kulturen hos svenska företag/organisationer samt underlätta för dem att 
undvika krockar när de samverkar med sina franska partners? 
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· Vilka skillnader framkommer mellan dessa kulturer? 
För att kunna svara på denna fråga kommer de tidigare utforskade dragen att 
systematisk jämföras. Vad skiljer teoretiskt den franska affärskulturen från den svenska 
i förhållande till de kulturella dimensionerna som vi systematiskt gått igenom? Dessa 
påstådda skillnader kommer att utgöra studiens grundläggande antaganden som skall 
vara den teoretiska grunden på vilken den empiriska studien skall stå. 

· Vilka samarbets- och kommunikationssvårigheter kan dessa skillnader orsaka mellan 
de två kulturerna, och i vilka situationer? 

För att kunna svara på denna fråga skall vi - som sagt - utföra en empirisk studie, som 
skall bestå av flera fall dragna ur SAAB:s samarbete med Dassault Aviation (och några 
av dess dotterbolag). Vi skall studera dessa fall utifrån de kulturella skillnader som 
påstås finnas mellan den svenska resp. franska affärskulturen. Ett exempel kan vara 
följande: enligt Hofstede befinner sig Sverige resp. Frankrike på motsatt ände av den 
hierarkiska skalan. Stämmer detta med den verklighet som våra fall återspeglar? Om ja, 
skapar detta då problem när SAAB och Dassault samarbetar? Vilka problem, och i vilka 
situationer i så fall? Vi kommer vidare att diskutera och reflektera kring studiets utfall, 
inte minst resultatets relevans i frågan om generalisering. 

· Hur kan man hantera dessa skillnader för en bättre samverkan mellan de två 
kulturerna? 

Denna fråga är iofs. kopplad till generaliseringsproblematiken. Finns det ett mönster, en 
slags logik i det som vi har observerat? Kan man dra sammanhållna slutsatser utifrån 
våra fall resp. de teorier om kulturella skillnader som vi har gått igenom? Kan vi, utifrån 
våra empiriska slutsatser, etablera en teoretisk modell som belyser kulturskillnaderna 
mellan det svenska resp. franska sättet att driva affärer? Vilka konkreta verktyg kan man 
då utveckla för att samarbetet mellan svenskar och fransmän sker på bästa premisser? 

1.4.2  Emic vs. etic: två möjliga angreppsätt 

Om vi betraktar vårt arbetes syfte och våra forskningsfrågor kan vi konstatera att 
begreppet kultur är centralt. Det bör avgränsas - vilket vi kommer att göra under avsnitt 
1.5 nedan. Innan dess är det dock viktigt att härmed redogöra för två grundläggande 
paradigm bakom begreppet. L. Romani (2008:21) skiljer mellan culture och Kultur: 

Probably the most striking distinction between studies of culture and management is 
whether culture is viewed according to the concept of Kultur, or the Enlightenment 
perception of culture. […] Enlightenment philosophers claimed that there is a common 
human psyche, and interpreted human diversity as a hindrance posed by environmental or 
societal conditions against “the free unfolding of human reason” (Jahoda & Krewer, 
1997:9). The universalist approach of the Enlightenment stands in contrast to the belief in 
the uniqueness of people and their specific Kultur. Herder’s Volkgeist proposes that 
history is the result of interaction between cultural contrasting identities, each of them 
being a distinct identity, a people. 

Romani (Ibid.) citerar sedan Dumont (1991) som hävdar att i den tysktalande delen av 
Europa är värderingar såsom Gemeischaft (gemenskap) och Volk (folk/nation) kopplade 
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till  det  faktum att  ”en  tysk  känner  sig  tysk  i  första  hand,  och  sedan  en  människa  bara  
genom att vara tysk”. L. Romani (ibid.:22) sammanfattar sedan oppositionen mellan 
paradigmen culture resp. Kultur som följande: 

This distinction between culture and Kultur (or Volkgeist) is central to understanding the 
different conceptualisations of culture because it reflects a fundamental ontological 
opposition. On the one hand, culture is seen as a local, emergent, specific or even unique 
to a certain environment; on the other hand, culture is approached as something universal 
to the humankind and showing similarities across human groups. 

This fundamental ontological opposition, which lies at the core of the etic/emic debate, is 
a first dichotomy useful to understanding both the distinct conceptualisations of culture 
throughout history and todays’s management literature. 

Barmeyer (2007) och Usunier (1992) hänvisar liksom Romani (Ibid.) till den emic/etik 
debatten (där emic refererar till ”Kultur” och etic till ”culture”). 

Barmeyer (2007:31) hänvisar till Headland, Pike & Harris (1990), samt till Sapirs 
(1929) arbeten. Med etic menas att alla kulturer skall närmas med universella verktyg, 
(liksom fonetik används som universellt system för att uttala alla språk) medan emic 
betyder att man skall närma en given kultur utifrån denna kulturs egna komponenter 
(liksom fonemik används för att beskriva ett språks eget ljud - s.k. fonem). Barmeyer 
(2007:31-32) lyder: 

Den etic inriktade processen strävar efter att framkalla universella kategorier i syfte att 
jämföra olika kulturer, dessa kategorier (kriterier, karaktärer eller dimensioner) kan 
tillämpas för alla samhällen. I en etic orienterad forskning beskrivs samhället utifrån 
observatörens perspektiv: ett externt perspektiv. Den brukar användas av bl.a. socionomer 
och ekonomer, och baseras på en kvantitativ metod. 

Den emic inriktade processen betyder däremot att vissa attityder och beteenden i ett 
samhälle är unika i sig, att de beror på respektive nationella kontexter och att de gör en 
internationell jämförelse omöjlig. 

I en emic orienterad forskning stävar man efter att se vad som är grundläggande i en 
kultur, och då använder man de begrepp som tillhör det själva studerade samhället: 
samhället beskrivs ”empatiskt” utifrån sitt interna perspektiv, utifrån de berörda 
subjektens perspektiv. […]. En emic infallsvinkel på kulturen baseras på en kvalitativ 
forskningsmetod och föredras av antropologerna. [förf. övers.] 

Jag kommer i min forskning att använda en etic infallsvinkel när det gäller att 
identifiera de kulturella skillnader mellan Frankrike och Sverige med hjälp av 
crosskulturella universella kriterier som Hofstedes hierarkisk distans, eller Trompenaars 
universalism/partikularism, kriterier som är kvantitativt grundade (se även kapitel 2). 

Jag kommer att använda ett emic tillvägagångssätt för att beskriva en kultur för sig, eller 
för att försöka att förklara varför t.ex. fransmännen förhåller sig på ett visst sätt till 
hierarki eller varför svenskar strävar efter konsensus: en mer kvalitativ approach, alltså, 
som skall prägla min empiriska studie (se även kapitel 3). 
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Genom att använda båda infallsvinklarna (etic resp. emic) för att jämföra vardera kultur, 
och sedan förstå skillnaderna vill jag gärna följa M & J. Benetts (1997) principer, som 
de citeras av Barmeyer (2007:32) 19: 

Fördelar resp. nackdelar med de två processerna är självklara: en etic metod, som 
förutsätter en universalitet, negligerar de kulturella partikularismerna. Tvärtom, en emic 
metod hindrar en direkt jämförelse mellan kulturer. De två tillvägagångssätten, som 
motsvarar två extremer på en och samma linje, exkluderar inte varandra och kan betraktas 
som komplementariska inom ramen av en forskningsprocess. Slutligen, kan 
studieobjekten samtidigt ha många gemensamma drag och egendomligheter. Därför bör 
forskning kring komparativ kultur och interkulturalitet använda en hybrid metod, en 
kombination av emic resp. etic verktyg som kan tillåta generaliseringar. [förf. övers.] 

Som vi skall se, kommer jag i ett första skede att använda en etic inriktad metod för att 
etablera en teoretisk ram bestående av allmängiltiga kulturella dimensioner som skall 
hjälpa oss att jämföra den svenska resp. franska affärskulturen och identifiera eventuella 
skillnader (se även kapitel 2), medan i ett andra skede kommer vi att arbeta mera emic 
för att undersöka respektive kultur för sig och sträva efter att förstå och reflektera över 
de kulturella drag som skiljer dem (se även kapitel 4 & 5). 

1.4.3 Fysisk vs. sociokulturell antropologi: hur kan människan studeras? 

Efter att vi har tydliggjort, apropå kultur, den grundläggande skillnaden som finns 
mellan en etic inriktad metod (att jämföra kulturer) och en emic inriktad metod (att 
studera en kultur), måste vi tydligöra hur vi skall studera ytterligare ett centralt begrepp 
i vårt arbete: människan. Det är faktiskt människor som vi skall studera, ett ytterst 
komplex ämnet i sig. Det aktuella arbetet skrivs vid Linköpings universitet inom ramen 
av avdelningen för industriell marknadsföring, vars verksamhet också berör området 
interkulturell kommunikation, som kan betraktas som en viktig aspekt av internationell 
affärsutövande. Vi har sett att vi menar med interkulturell kommunikation 20 hur 
människor med olika nationella/kulturella bakgrunder 21 interagerar när de möts (i vårt 
fall samarbetar), då är begreppen människan (i den mån det handlar om en svensk resp. 
fransk individ), kultur och kommunikation centrala i vårt arbete. 

Vi kommer att avgränsa begreppen kultur och kommunikation i de nästkommande 
styckena, men innan dess kan vi reflektera kring själva människan, vars studium sker 
genom vetenskapen antropologi (många av de kulturdefinitioner som vi kommer att 
citera senare kommer från prominenta antropologer såsom A.L. Kroeber, R. Linton, 

                                                
19 Denna syn över en kombination av en etik resp. emic närmande av kulturen återspeglas också hos 
Mauss (1960) som ser alla mänskliga beteendedimensioner som ett ”totalt socialt fenomen”, som skall 
betraktas utifrån två infallsvinklar: ett externt perspektiv (man observerar fenomenet som ett objekt) och 
ett internt perspektiv (man lever fenomenet inifrån, som en subjekt). Detta dubbla perspektiv enl. 
Chevrier (2000) är grunden till samhällsvetenskap i almmänhet och antropologi i synnerhet. 
20 Vi kommer senare att tydliggöra epiteten ”interkulturell” respektive ”crosskulturell” i avsnittet 1.6.1 
21 Vi kommer i detta arbete att använda både begreppet nationell bakgrund och kulturell bakgrund, vilket 
har för oss samma innebörd och betydelse oavsett den benämning vi brukar. 
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E.B. Taylor, M. Mead, G. Hofstede). M. Augé (1974:787 ff.) särskiljer två definitioner 
av antropologi: 

Fysisk antropologi: vetenskap som studerar de biologiska och anatomiska karaktärerna av 
människan betraktad som ingående i den animaliska biologiska serien. Sociokulturell 
antropologi: all vetenskap som studerar människans tro, värderingar, seder, beteenden, 
referenser samt kultur som ett sociokulturellt samhällssystem som inkluderar olika sätt att 
organisera, utbilda, regera, skapa social trygghet etc. 22 [förf. övers.] 

Vi kommer givetvis inte att referera i det aktuella arbetet till den första definitionen av 
fysisk antropologi, men till den sociokulturella definitionen, som särskiljer två områden: 
kulturen (värderingar, seder, tro etc.) å ena sidan och de sociokulturella systemen 
(organisation, utbildning, politik etc.) å andra sidan. 

Augé (Ibid.) påpekar vidare, angående denna dualism, att två doktriner motsätter 
varandra: å ena sidan strävar vissa sociokulturella antropologer efter att se i 
människornas kultur ett uttryck av dess sociala organisation medan de andra ser i ett 
samhällets organisation en återspegling av människornas kultur 23.  

Vi skall inte i den aktuella studien resonera kring denna epistemologiska fråga, och 
kommer att betrakta kulturen som en komplex enhet som inkluderar både kultur som ett 
folks grundläggande identitetsrelaterade referensram, och kultur som detta folks 
samhällssystem i en bredare betydelse. Vi betraktar kultur och sociokulturellt system 
som likvärdiga och interagerande element i den helheten som vi kallar för svensk resp. 
fransk kultur (och vidare affärskultur). 

1-5 AVGRÄNSNING AV KULTURBEGREPPET 

Vi har redan använt ordet kultur vid flera tillfällen och det är viktigt att tydliggöra vad 
vi menar med detta centrala begrepp. Detta avsnitt kommer därför att avgöra vilka 
definition - eller definitioner - av kultur som skall gälla i denna avhandling. 

Härmed anser jag det viktigt att påpeka att den aktuella avgränsningen inte skall 
betraktas som min avhandlings teoretiska del, vilken kommer att utvecklas under nästa 
kapitel och skall grundas på Hoftede resp. Trompenaars teorier om kulturella 
dimensioner. Det är dessa väl utforskade och etablerade kulturella dimensioner som 
utgör den teoretiska ramen som jag skall använda för att genomföra min studie och 
vidare hantera mina empiriska resultat. Den aktuella avgränsningen kan då ses som ett 
nödvändigt ”sorteringsarbete” mellan talrika definitioner och synvinklar på begreppet 
kultur, en gallring som jag anser vara av stor betydelse inför själva det teoretiska arbetet 
(se även kapitel 2) och vidare den empiriska studien. 
                                                
22 Sociokulturell antropologi kan sedan brytas ner i en del grenar såsom socialantropologi; organisationers 
antropologi; politisk antropologi; ekonomisk antropologi; geografisk antropologi mm. 
23 Fang (1997:15) åberopar i andra termer denna dualism: Är kulturen (beteenden, vanor, normer, 
värderingar etc.) en del av ett sociokulturellt system som också inkluderar teknologi och ekonomi, 
samhällsorganisation och politiska institutioner, religion och utbildningssystem (Rohner 1984). Eller är 
ett sociokulturellt system en komponent av en kultur i en bredare betydelse (Keesing, 1974)? 
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För att avgränsa begreppet kommer vi först att åberopa begreppets mångfald och 
komplexitet (1.5.1) för att sedan närma oss kulturen utifrån fyra möjliga definitioner 
som kan ha betydelse i det aktuella arbetet (1.5.2). En fransk partikularism som kan vara 
relevant i en studie om svensk-franska affärsrelationer skall behandlas (1.5.3), och 
slutligen skall vad som brukar kallas för affärskultur, företagskultur resp. 
managementkultur preciseras (1.5.4). 

1.5.1 Kultur: ett mångfacetterat begrepp 

Kroeber & Kluckhohn (1952) beräknar i en välkänd och ofta citerad artikel 164 
definitioner av begreppet kultur, till vilka de tillägger sin egen (Ibid.:181): 

Culture consists of patterns, explicit and implicit, of and for behaviour acquired and 
transmitted by symbols, constituting the distinctive achievement of human groups, 
including their embodiments in artefacts; the essential core of culture consists of 
traditional (i.e., historically derived and selected) ideas and especially their attached 
values; culture system may, on the one hand, be considered as product of action, on the 
other as conditioning elements of future action 

Å deras sida hävdar Bonte & Izard (1991:28) att läsningen av Kroeber & Kluckhohns 
164 definitioner… 

[…] ger intryck av en steril inventering. Det finns ingen möjlig definition - allmängiltig 
och icke tvetydig - av kulturen. Att identifiera kulturen betyder inte att den skall 
materialiseras. [förf. övers.] 

Geertz (1973:4ff) redogör i sin tur för en kategorisering av Kroeber & Klukhohns 
ovannämnda definitioner (till vilken vi återkommer i avsn. 1.5.2) för att slutligen anta 
en  semiotisk  definition  av  kultur:  Geertz  betraktar  analys  av  kultur  som  interpretativ 
(man letar efter en mening utifrån  ett  komplext  system  av  ord,  koder,  tecken  och  
artefakter, vilket jag själv strävar efter i min forskning). Sewell (1999:15) understrycker 
också svårigheten att definiera ett begrepp som dessutom har impregnerat de flesta 
vetenskapsområden: 

Trying  to  clarify  what  we  mean  by  culture  seems  both  imperative  and  impossible  at  a  
moment like the present, when the study of cultures is burgeoning in virtually all fields of 
the human sciences. 

Sewell (Ibid.:39) citerar vidare Williams (1988) som betraktar kultur som “[…] one of 
the two or three most complicated words in the English language” (harmed påstår jag 
att ordet kultur är likaväl komplicerat i andra språk än engelska!). 

Bortom denna debatt (kan - och skall - kulturen definieras eller ej?), kan man konstatera 
att komplexiteten kring kulturdefinitionen åberopas av många författare bakom de källor 
på vilka min studie grundas. Alvesson & Björkman (1992) t.ex. lyder: 

Det existerar ingen konsensus om hur kultur definieras vare sig i organisationsteori eller i 
antropologi och kärnproblemet handlar ej heller om att söka fram någon entydig formell 
definition - det brukar inte vara särskilt klargörande när det gäller komplexa fenomen. 
Viktigare är att ringa in centrala dimensioner och aspekter av vad kan kultur referera till 
samt att undvika att blanda samman olika sätt att nytta begreppet. 
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Font Trompenaars (2008:51) väljer en något humoristisk ton när han talar om hur 
kulturen betraktas av de personer som han träffat inom ramen av sin konsultverksamhet: 

I mina seminarier brukar jag fråga deltagarna ”kan ni särskilja ett visst antal element som 
kan ingå i begreppet kultur?”. Under femton år har jag sällan sett två grupper eller två 
individer ha samma syn på vad kultur är, vilket visar hur vidsträckt begreppet är. Den 
svåraste frågan är kanske ”kan ni citera något som är främmande till kulturbegreppet?” 
[förf. övers.] 

Demorgon (2000:25) lyder på samma sätt: 
Det är lätt att förstå svårigheten att beskriva begreppet kultur med hänsyn till dess breda 
mening. Ibland är begreppet ytterst begränsat, ibland inkluderar kulturen allt! [förf. övers.] 

Mead (1990:14) uttrycker med andra ord denna mångfald: 
The anthropological, sociological and management literature define Culture in hundred 
different ways. 

Mead tar sedan ställning för en viss definition av kulturbegreppet: 
A definition used by Geert Hoftede suits our purposes best ”Culture is the collective 
programming of the mind which distinguishes the members of one human group from 
another. Culture, in this sense, includes systems of values; and values are among the 
building blocks of culture”. This identifies a culture as a set of values which are shared by 
a group. Cultural values that are shared by one group may be rejected by another. The 
values  are  learned  by  members  of  the  group,  and  hence  taught  by  others  members.  A  
culture is passed down from one generation to the next. It is aquired, and is not innate. 

Mead lyfter upp sedan ett visst antal frågor som denna definition innebär, som t.ex: Hur 
bred är gruppen? Hur förändras kulturen? Vad utesluter denna definition av kultur? 
Frågor kring vilka vi också kommer att resonera senare i detta avsnitt. 

Innan dess kan vi konstatera att Alvesson & Björkman (1992) som vi redan citerat också 
hänvisar till Hofstede i sina åtaganden angående kulturdefinitionen: 

En betydande enighet råder i varje fall om att kulturbegreppet kännetecknas av följande 
sex karaktäristika (Hofstede et al, 1990): (1) Det är holistiskt och hänvisar till ett 
kollektivt fenomen som inte kan föras ned till enskilda individer; (2) en kultur är 
historiskt bestämd; (3) antropologiska begrepp är viktiga för att kunna belysa 
kulturfenomenen; (4) en kultur är socialt konstruerad, dvs. kulturen är en i grunden 
mänsklig skapelse och bärs upp av en grupp människor, vilka fungerar som ett kollektiv; 
(5) kulturen är ”mjuk”, dvs. genuint kvalitativ och låter sig inte enkelt mätas och 
kvalificeras; (6) kulturen är trög och svår att förändra. 

Till sist kan vi avsluta denna reflexion kring kulturens mångfald genom att göra en 
slutgiltig avgränsning av begreppet och särskilja två olika synsätt på kultur, synsätt som 
Sewell (Ibid.:39) utvecklar i sin bok The Concept(s) of Culture: 

· Kultur som fenomen i sig. Sewell betraktar kultur i singularis, som en ”abstract 
analytical category”, ett självbärande begrepp i sig. Det handlar då om kultur som 
meningsproduktion, relaterad till konst, litteratur, medier etc. Man studerar själva 
kulturella fenomen för sig, ofta i sin historiska, politiska och sociologiska kontext, 
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utan särskilt beaktande av eventuella jämförelser mellan olika slags kulturer, utan 
heller särskilt hänsyn till människans tankevärld och beteende - då det är det 
kulturella fenomenet som är i fokus, och ej människan som kulturbärare. 

· Kulturer utifrån ett jämförande perspektiv.  Sewell  (Ibid.) talar här om kulturer i 
pluralis: en viss grupp människor delar ”a concrete and bounden world of beliefs and 
practices” (då kan man tala enl. författaren om nationella kulturer: amerikansk eller 
fransk, t.ex). Man kan enligt Sewell studera dessa olika kulturer, för att vidare 
jämföra dem (The contrast in this usage […] is between one  culture and another). 

Det är det här sistnämnda närmandet av kulturbegreppet som jag skall anta i mitt 
forskningsarbete. Mitt projekt handlar om att studera två kulturer - den franska resp. den 
svenska - i samspel med varandra, där ”concrete and bounden world of beliefs and 
practices” kommer att konfronteras. Då kommer begrepp såsom nationell kultur (i vårt 
fall, den svenska resp. den franska) in i bilden, och de skall både förstås (emic inriktad 
metod) och jämföras (etic inriktad metod). 

1.5.2 Kulturbegreppet utifrån fyra möjliga definitioner 

Låt oss återkomma till den tidigare nämnda (och omdiskuterade) redogörelsen av 
Kroeber & Kluckhohns 164 identifierade definitioner. Geertz (Ibid.:5) noterar att 
mångfald och eklektism regerar och hävdar att man skall välja därför att: 

Eclectism is self-defeating not because there is only one direction in which it is useful to 
move, but because there are so many: it is necessary to choose. 

Geertz (Ibid.) utför en syntetisk sortering av dessa 164 definitioner, och reducerar det 
hela till elva subdefinitioner, vilket är ett steg i rätt riktning. 

Usunier (1992:53-56) i sin tur, liksom Geertz, strävar efter att utgöra en syntes av 
Kroeber & Kluckhohns 164 definitioner och lyfter fram fyra principiella subdefinitioner 
av kulturbegreppet: (a) särskilda lösningar för gemensamma problem; (b) en länk mellan 
individen och den sociala processen, (c) en gemenskap i en viss grupp av individer; (d) 
ett väldefinierat antal komponenter. 

I vårt fall är Usuniers reducering av kulturdefinitionen till fyra subdefinitioner mer 
användbar än Geertzs elva, vilket bör hjälpa oss att se klarare på kulturens komplexitet. 

· Kultur: särskilda lösningar för gemensamma problem  

Usunier (Ibid.) åberopar Kluckhohn & Strodtbecks (1961:10) definition av kultur: 

Det finns ett begränsat antal allmänna problem som alla folk, under alla epoker, måste 
lösa. Trots att det finns variationer i de valda lösningarna, är inte dessa variationer 
slumpmässiga. Alla dessa lösningar finns i alla samhällen och under alla epoker, men 
valet av lösningen varierar beroende på den kultur det handlar om. [förf. övers.] 

Denna definition liknar E. Schein (1986) som definierar kulturen som den metod en 
grupp personer använder för att lösa sina problem eller svara på olika utmaningar. 
Likaväl hävdar Malinowski (1968:35-36 eft. Usunier 1992) att varje kultur sätter i 
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verket särskilda medel och lösningar för sin ekonomiska, sociala, politiska och 
miljömässiga integration med gruppens överlevnad och varaktighet som syfte: 

Oavsett om vi betraktar en enkel och primitiv kultur, eller tvärtom en komplex och 
mycket utvecklad kultur, befinner man sig inför en bred apparat, delvis materiellt, delvis 
mänskligt och delvis spirituellt som hjälper människan att stå emot de konkreta och 
tydliga problem som hon ställs inför [förf. övers.] 

Vi kommer i denna avhandling att utgå från denna syn på kulturen: svenskar resp. 
fransmän, liksom alla andra folk, har löst gemensamma problem med olika system: båda 
kommunicerar men gör det med olika språk, inom dessa två språk har gemensamma ord 
olika semantiskt innehåll (den svenska definitionen av och relation till immateriella 
begrepp såsom demokrati, jämlikhet, respekt, auktoritet liknar inte precis den franska - 
se även sid. 38-40), båda länderna utbildar sitt folk men med olika skolsystem och 
prioriteringar (integrerande i Sverige, elitistiskt i Frankrike), båda nationerna lagstiftar 
men med olika politiska processer (allsmäktig Riksdag i Sverige och maktfördelning i 
Frankrike) båda strävar efter att skipa rättvisa men har valt olika rättstekniker 
(förmedlande i Sverige och dialektiskt i Frankrike), båda förhandlar men med olika 
teknik (konsensuell i Sverige och konfrontativ i Frankrike), båda organiserar sina 
företag men med olika strukturer (delegerande i Sverige, hierarkisk i Frankrike) 24. 

Denna  definition  av  kulturen  som  ett  sätt  att  lösa  ett  problem  kommer  också  att  vara  
intressant att utgå ifrån när vi skall genomföra vår empiriska studie, där problemlösning 
blir en central fråga: svenska resp. franska ingenjörer kommer att mötas kring olika 
problematik och två olika lösningskulturer kommer då att konfronteras. 

· Kultur: en länk mellan individen och den sociala processen 

Ralf Linton (1986:33 eft. Usunier 1992) föreslår följande definition:  

Kulturen är en kombination av lärda beteenden och dess resultat, vars komponenter är 
delade av och vidarebefordrade till ett givet samhälles medlemmar. [förf. övers.] 

Men Linton (Ibid.:25) har tidigare påpekat att: 
Även om dess kulturella konditionering har lyckats består individen av en distinkt 
organism med dess egna behov och tankeförmåga, känslighet och förmåga att agera 
autonomt. Man behåller sin individualitet i en mycket hög utsträckning. I verkligheten, är 
individens roll gentemot samhället dubbelt. Under ordinarie omständigheter, desto 
perfektare individen är integrerad i sin samhällskultur, desto effektivare är dess bidrag till 
samhället som helhet, och desto säkrare blir individens sociala belöning. Men samhällen 
måste existera och fungera i en värld i ständig förändring. Den förmåga människan har 
för att anpassa sig till för ändrande förhållanden grundas på den del av individualiteten 
som överlever inom oss efter att samhället och kulturen har gjort allt de kunnat för att 
socialisera individen. Som enkel enhet i den sociala organismen förevigar individen 
status quo. Men individen kan också förändra det om behovet uppkommer. [förf. övers.] 

                                                
24 Författaren är medveten om att dessa jämförelser kommer tidigt i avhandlingen, men de skall bara 
tolkas som presumtiva exempel. Vi kommer att rättfärdiga dessa hypoteser under kapitel 2. 



Kapitel 1 - Inledning 
 

- 24 - 
 

Här kan individen betraktas å ena sidan som en ”passiv” arvtagare av sitt samhälles 
historiska kultur och å andra sidan som en ”aktiv” bärare av sin kultur som han/hon 
befordrar vidare (lärda beteenden vars komponenter är delade av och vidarebefordrade 
till ett givet samhälles medlemmar), efter eventuella ändringar eller anpassningar. Vi är 
på ett visst sätt både ”söner och fäder”, en länk i den kulturella kedjan som gör att 
kulturen är ett begrepp i ständigt rörelse och utveckling. Linton påpekar också att det är 
den del av oss som ej är ”programmerad” som tillåter kulturens utveckling: individen 
bör inte bara betraktas som en produkt av sin samhällskultur, men som en kreativ 
människa, till och med en banbrytare som kan när det behövs påverka sitt samhälles 
kulturella tradition. 

Härmed bör vi också tillägga i vår strävan att definiera kulturen att en viktig 
avgränsning skall ske mellan kulturen och individen, enl. Mead (1990:16): 

We exclude behaviour that can be explained adequately in terms of the perpetrator’s 
individual psychological make up. What psychology is to the individual, culture is to the 
group, and the two should not be confused. In any one culture, certain personality types 
may be more typical than others. For instance, in an individualist culture risk-taking 
loners are given greater opportunities to express themselves than in a collectivist culture. 
In general, though, all cultures offer examples of a full range of types, and although the 
individual’s psychology is heavily influenced by the culture within which he or she is 
raised, it does not provide a reliable guide to that culture. 

Vi kommer i denna avhandling att förhålla oss till individen som en kulturbärare, en 
länk i den sociala processen, och - i enlighet med Meads reservation - individens egna 
psykologiska egenskaper kommer inte att betraktas som en komponent i en social 
grupps kultur. 

· Kultur: en gemenskap i en viss grupp av individer 

Enligt Goodenough (1971) är en kultur ett antal övertygelser och normer som är delade 
av en grupp människor som utför en gemensam aktivitet, som hjälper individen att 
bestämma vad han/hon är, hur han/hon upplevs, vad han/hon skall göra och hur. Utifrån 
denna definition kan man konstatera att en kultur inte nödvändigtvis bör begränsas till 
en grupp av nationell dimension (eller ett land, en nation) som helhet: kulturen kan vara 
en eller några aktiviteter delade av ett begränsat antal människor. En individs tillvaro 
kan därför vara fördelad mellan olika grupper. Den särskilda kulturen beror på den 
aktivitet gruppen utför tillsammans. 

Denna definition lyfter den mångkulturella sidan av en människa i det moderna 
samhället (personer som kan flera språk, är av dubbla nationaliteter, arbetar i 
internationella företag med partners med olika yrkeskulturer och professionella 
bakgrunder etc.) samt öppnar upp för begreppen som ingenjörskultur, företagskultur, 
ungdomskultur, som kan kallas för ”subkulturer”. Child & Kieser (1977:2, eft. Usunier 
1992) påpekar att det är problematiskt att avgränsa kulturen: 

Kulturerna kan definieras som olika sätt att tänka och att vara, delade av en grupp 
människor. Gränserna omkring den sociala gemenskapen runt vilken grupperingen sker är 
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problematiska.  Därför  kan  det  vara  lika  befogat  att  referera  till  en  regional  kultur,  en  
samhällsgrupps kultur som att referera till en nationell kultur. [förf. övers.] 

Kulturens problematiska avgränsning i förhållande till olika möjliga grupper kommer att 
vara aktuell i detta arbete. Vi skall härmed åberopa tre nivåer av gruppkulturer som vi 
kommer att referera till i studien, som: 

1- Sverige resp. Frankrike är de största grupperna som individen kan tillhöra, och 
när vi talar om svenskar resp. fransmän hänvisar vi till individer som delar samma 
språk,  refererar  till  samma  historia,  har  utbildats  i  samma  system,  delar  en  del  
grundläggande värderingar, föreställningar och övertygelser mm. vilket utgör grunden 
för vad vi kallar för nationell kultur/bakgrund. Denna nationella kultur kommer att vara 
ett alldeles centralt begrepp detta arbete. 

2- Det svenska resp. det franska företaget motsvarar också en grupp. I den aktuella 
skrivelsen kommer vi att betrakta fransmän och svenskar som representanter av sina 
respektive företag (i vår empiriska studie utifrån SAAB resp. Dassault Aviation ). Då 
blir det nödvändigt att tydliggöra och avgränsa begreppet företagskultur - även om det 
aktuella arbetet inte direkt handlar om det - och således hur en organisation kan präglas 
av och återspegla sin nationella omgivning. (se även sid. 30-31). 

3- Begreppet yrkesgrupp kommer också att ha en viss - dock ej central - betydelse 
inom ramen av den kommande empiriska studien, i den mån vi kommer att betrakta och 
diskutera vissa situationer i den svenska resp. franska ingenjörskulturen, samt svenska 
resp. franska ingenjörers olika förhållningssätt till teknik och vetenskap, forskning, 
kunskapsbyggande, problemformulering och -lösning 25. 

· Kultur: ett väldefinierat antal komponenter 

Edward B. Taylor föreslår en definition (1871:1) av kulturen, i vilken han isolerar några 
grundläggande komponenter av vad en kultur innebär: 

Culture or civilisation, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which 
includes knowledge, belief, art, moral, custom, and any other capabilities and habits 
acquired by man as a member of a society. 

Idén om att kulturen skulle bestå av ett antal komponenter återkommer regelbundet med 
olika formuleringar i de sekundära källorna till vilka jag refererar. Usunier (1992:63) 
t.ex. betraktar kulturen utifrån följande element (som han också kallar för 
”kulturkällor”, men som jag själv snarare relaterar till olika grupptillhörigheter enl. 
tidigare beskrivning): 

· Nationalitet 
· Yrke/utbildning 

                                                
25 Trompenaars & Hampden-Turner (2007:28) refererar också till dessa tre nivåer. Avsnittet ”Nationell 
kultur, företagskultur och yrkeskultur” lyder: På högsta nivån finns kulturen av människor som befinner 
sig i en nation eller en del av världen (fransmän och västeuropéer t.ex.). Företagskulturen är det sätt på 
vilket man betraktar saker och ting i en viss organisation. Till slut kan vi tala om kulturer inom 
avdelningar av en organisation: inom vissa funktioner har man vissa gemensamma professionella och 
etiska inriktningar. [förf. övers.] 
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· Samhällsgrupp/etni 
· Religion 
· Familj 
· Företag/organisation 

Jag kommer dock att ta avstånd från att fragmentera kulturbegreppet, vilket jag gärna 
vill betrakta som en helhet. Däremot kan en fragmentering hjälpa till att närma sig 
begreppet utifrån flera perspektiv. Ett utbildningssystem, till exempel, kan betraktas 
som en produkt av en nationell kultur i den mån det är ett instrument som reproducerar 
övertygelser, normer, kunskap och metod från en generation till en annan. Likaså 
återspeglar en författning eller juridiska och politiska institutioner ett folks historia och 
folkets föreställningar om vad demokrati, makt och rättvisa betyder. 

Men dessa system, som ofta presenteras som ”komponenter” av en kultur betraktar jag 
snarare som en kulturs medium, som upprätthåller, för vidare och återspeglar ett folks 
kultur i ett organiserat sociokulturellt system. Om Hofstede betraktar kulturen som en 
”mjukvara” (Culture is the collective programming of the mind. Se även Meads citat 
sid. 21) vill jag då i så fall betrakta ett lands stora sociokulturella system (politiska och 
juridiska institutioner, utbildningssystem, myndigheter m.m.) som kulturens 
”hårdvaror”. Dessa hårdvaror har givetvis betydelse i frågan om kultur i dess 
sociologiska mening, och de skall åberopas i detta arbete i egenskap av hjälpmedel för 
att materialisera en abstraktare aspekt av kulturen och vidare förklara den 26. 

*** 
Vi har hittills sett fyra infallsvinklar för att beskriva vad kultur kan omfatta: Schein, 
Kluckhohn & Strodtbeck påpekar att kulturen är en grupp individers svar på en viss 
fråga/ett visst problem; Linton presenterar kulturen som en process och  ej  som ett  för  
evigt fastställt tillstånd; Goodenough och Child & Kieser understryker kulturens 
relativa, obestämda och rörande gränser och Taylors definition hänvisar till ett visst 
antal element. 

Dessa infallsvinklar hjälper oss att avgränsa de aspekter av kulturen vi vill studera, men 
de visar också begreppets yttersta komplexitet. I det aktuella läget vill jag ta en definitiv 
ställning, vilket är följande: 

Begreppet i denna avhandling kommer att huvudsakligen vara relaterad till kulturens 
nationella dimension, alltså den svenska respektive franska kulturen, vilket innebär 
förmågor och vanor som fransmännen resp. svenskar har tillägnat sig som medlemmar 
av sina respektive samhällen. 
                                                
26 Att säga att ”det franska utbildningssystemet är elitiskt” innebär två dimensioner: ”hårdvaran” är 
substantivet utbildningssystemet, och ”mjukvaran” är epitetet elitisk. Vad intresserar oss är elitiskt, som är 
kulturrelaterat. Men elitism är en abstrakt sociokulturell egenskap. Hur kan man materialisera och 
förklara den? Jo, genom att studera hur det franska utbildningssystemet fungerar - antagning, examination 
mm. - kan man förstå vad elitiskt betyder, i synnerhet med hänsyn till att Frankrike utbildar sina ”bästa” 
teknologer resp. ledare i de s.k. Grandes écoles, vilka är så selektiva att enbart det faktum att vara antagen 
ger  studenten  känslan  av  att  vara  en  av  de  utvalda,  och  således  den  intima  övertygelsen  att  tillhöra  
nationens elit (Bourdieu, 1989). 
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Fokus kommer att ligga på kulturen som ett sammanhängande antal övertygelser, 
föreställningar, referenser, normer, praxis, uttryck, beteenden och värderingar (A 
concrete and bounden world of beliefs and practices för att återkomma till Sewell, Op. 
cit.) som svenskar resp. fransmän delar och som bekräftar deras respektive 
identitetstillhörighet, men denna ”mjuka” dimension av kulturen skall betraktas i 
samspel med en nationell sociokulturell helhet som inkluderar Sveriges och Frankrikes 
övriga sociala, politiska, juridiska, religiösa och ekonomiska system i den mån dessa 
system materialiserar, förklarar och för vidare resp. länders nationella identitet. 

Avslutningsvis vill jag citera Bollinger & Hoftedes (1987:28-29) egen avgränsning av 
begreppet nationell kultur (i relation till deras egen studie), en avgränsning som skulle 
mycket väl också kunna vara mitt arbetes referensram: 

Vår studie skall begränsas till de nationella kulturerna, och utesluta de kulturella 
skillnader som kan finnas mellan grupper i en samma nation, t.ex. de skillnader som 
uppkommer mellan regioner, samhällsklasser, yrken, religion, kön eller familj. Det är sant 
att sådana kulturella skillnader inom en samma nation finns; men, i de flesta fall man kan 
alltid identifiera de tänkesätt som är delade av en majoritet av invånarna, och som kan 
betraktas som deras kultur eller deras nationella karaktär. [förf. övers.] 

1.5.3 En fransk tolkning av begreppet kultur 

Som tillägg till ovannämnda definitioner och avgränsningar av kulturbegreppet kan jag 
inte låta bli att härmed kommenteras en fransk partikularism. Usunier igen (1992:54) 
påpekar att: 

Littré  i  sitt  franska  språks  lexikon  (1885)  utgår  från  det  franska  ordet  Culture 
ursprungliga betydelse: jordbruk – och inget annat. Den figurativa betydelsen av detta ord 
har förmodligen inhämtats från den tyska tankevärlden, där det tyska ordet Kultur (alltså 
Civilisation) har mycket tidigt bidragit till den figurativa betydelsen av begreppet kultur 
som den internationellt antas. I den anglosaxiska världen förstås ordet kultur redan från 
början av 1900 talet som relaterad till civilisation, seder, värderingar etc. 

En fransk partikularism är att betrakta kulturen som en samling av konstnärliga och 
litterära produktioner från en tillräckligt lång tid tillbaka så att ingen kan ifrågasätta dess 
kulturella värde. [förf. övers.] 

Denna syn på kultur som litterär, konstnärlig produktion (och ackumulerad kunskap) 
återtas i den mest auktoriserade aktuella franska språkets lexikon (Robert, 2006). Där 
hittar man tre grundläggande definitioner av begreppet, varav följande: 

Kultur: utveckling av vissa mentala förmågor genom anpassad intellektuell träning, 
såsom tillägnande av kunskaper som tillåter utvecklingen av ett kritiskt förhållningssätt, 
analys-förmåga, smak och omdöme. [förf. övers.] 

Demorgon (2000:25) åberopar också denna franska partikularism: 
Vid sidan av den semantiska spridningen finns också en geografisk spridning av vad 
kulturen betyder. Den mest restriktiva, elitistiska användning av begreppet är förmodligen 
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den franska definitionen av kultur som beskriver vad vi skulle kunna kalla för ”den fin 
kultiverade kulturen” [förf. övers.] 27 

Vi kommer inte i detta arbete att förhålla oss till denna ”franska” definition av kulturen, 
som hänvisar till vad vi skulle kunna kalla ”den kultiverade människan”, eller till de 
som i Sveriges kallas för ”fin kultur” - alltså de ackumulerade kunskaperna en individ 
har i områden såsom litteratur, konst, musik, historia etc. som kan betraktas som en del 
av en individs intressen, smak, utbildning, sociala ställning m.m., och ej ett kollektivt 
drag som är specifikt för en viss grupp, civilisation eller nation. Däremot, om den här 
definitionen av kulturen inte kommer att vara en utgångspunkt för denna avhandling, 
den skall åberopas i vissa fall, t.ex. när en svensk SAAB tjänsteman konstaterar att 
”[fransmännen] är mycket medvetna om och stolta över sin kultur och historia” (se 
även sid. 3). Då kan vi inte utgå från att relationen till ”fin kultur” inte är densamma i 
Frankrike resp. Sverige, och att denna relation då i viss mån kan betraktas som en 
civilisationsfråga 28. 

Begreppet fin kultur i Sverige innebär nödvändigtvis inte något helt positivt (den är 
delvis laddad med en politisk och borgerlig prägel), och ordet ”intellektuellt” är i 
Sverige inte sällan kopplat till det onödiga, det icke praktiska och tom. det fåfänga 
medan intellektuell förmåga och kulturella kunskaper prisas högt i Frankrike, där en 
manager inte kommer att tveka att använda litterära citat och historiska referenser i 
affärssammanhang 29. 

Denna skillnad mellan Sverige och Frankrike hittar sina rötter i respektive länders 
historiska utveckling, där Sverige länge varit ett ruralt samhälle (Daun, 1989) medan det 
urbana livet länge varit utbrett i Frankrike, vilket främjar socialt umgänge inom de 
borgerliga klasserna med ett väldefinierat antal koder och beteende mönster som följd 
(Bourdieu, 1984; Braudel, 1986). Urbaniseringen utvecklades senare i Sverige, och i en 
mindre omfattning, medan relationen till kultur blev präglad av den socialdemokratiska 
vågen under 50-60 talet som istället för den borgerliga fina kulturen föredrog en mera 
allmän och grundläggande kulturell folkbildning, som i samband med du-reformen, 
syftade till ett mera jämlikt och egalitärt förhållningssätt till en mer tillgänglig form av 
kulturen. 

                                                
27 Demorgon använder uttrycket ”la culture cultivée”, vars översättning ”den kultiverade kulturen” inte 
riktigt återspeglar det franska uttrycket. Man kanske skulle kunna säga ”kulturen för kulturens skull”. 
28 Den franska medvetenheten om kultur och historia kan visst relateras till ett nationellt drag, men detta 
drag präglar huvudsakligen en samhällskategori, kallad för ”Cadres et professions intellectuelles 
supérieures” enl. Insee (Institut national des statistiques et des études économiques). Denna kategori 
motsvarar vad vi i Sverige skulle kalla för akademiker och högre tjänstemän (i den offentliga och privata 
sektorn), samt läkare, advokater, revisorer, konsulter etc. Även om vi i denna avhandling kommer att 
huvudsakligen fokusera på brett delade nationella kulturella drag, är det så att den kommunikation som vi 
skall studera kommer att ske mellan personer som tillhör den ovannämnda kategorin, alltså högt utbildade 
personer som har ansvar i sina respektive företag (förhandlare, affärsutvecklare, projektledare, 
beslutsfattare, experter inom teknik, juridik eller finans mm.). 
29 Svenska affärsmän pratar affärer och franska tjänstemän citerar poeter. B-E. Rosin, Svenska 
Dagbladet, 2001. 
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Utan  att  dra  någon  slutsats  utifrån  denna  skillnad,  måste  vi  konstatera  att  det  franska  
förhållningssättet till kulturen och till det intellektuella i stort är betydligt mer elitistiskt, 
där konsten att tala, uttrycka sig, klädseln, kulturella referenser och attityder i övrigt ger 
talrika tillfällen för en fransman att visa vem han/hon är, kommer ifrån, tillhör till och 
står för. Dessa uttryck blir i affärssammanhang viktiga signaler som man som icke 
fransk skall kunna tolka, förstå och hantera när man kommunicerar med en fransman. 

I detta avseende är Bourdieus Distinction (1984) en fortfarande mycket relevant analys 
av det klasspräglade franska samhället, där bildning språkbruk, klädsel, beteende, 
fritids- och kulturella vanor mm är viktiga artefakter som bidrar till ens sociala identitet 
(Bourdieu kallar denna komplexa kombination av tecken och ageranden för habitus, och 
samhället består av flera sociala fält som motsvarar olika sociala grupper/skikt i vilka 
individer delar ett gemensamt kulturellt kapital). 

1.5.4 Affärskultur, företagskultur, management kultur 

Ordet kultur används idag i en mängd sammanhang: vi har redan citerat t.ex. 
yrkeskultur, nationalkultur, samhällsklasskultur, finkultur, och man skulle kunna 
tillägga matkultur, ungdomskultur, förortskultur, och - varför inte - den franska culture 
physique (att bilda, värna om sin kropp!). I denna mängd av undergrupper vill jag 
utveckla tre semantiska uppdelningar som ofta brukas i näringsammanhang: 
affärskultur, företagskultur resp. managementkultur, och som kommer att citeras i min 
avhandling. 

· Om affärskultur 

Med affärskultur menas härmed det sätt en grupp människor med samma nationella 
bakgrund (i vårt fall svenskar resp. fransmän) brukar bedriva affärer i en bred betydelse. 
I detta avseende är t.ex. den franska affärskulturen det sätt på vilket franska företag och 
dess representanter producerar, säljer, köper, lånar, betalar, utvecklar, samarbetar, 
beslutar, förhandlar m.m. Dessa handlingar skulle kunna inramas i det anglosaxiska 
uttrycket Business to Business och relateras till hur organisationer verkar med varandra i 
deras ekonomiska, kommersiella, tekniska och finansiella operationer (jag exkluderar 
relationer med den enskilde konsumenten från begreppet). Affärskultur handlar då om 
hur män och kvinnor utbyter varor, kapital, tjänster, teknologi och kunskap, det handlar 
alltså om seder och bruk kring dessa utbyten. 

Affärskultur i min mening är en direkt tillämpning - och en avgränsning - av vad vi 
kallar för nationell kultur, och i denna avhandling kommer vi att åberopa den franska 
resp. den svenska affärskulturen när vi skall studera hur de båda parterna interagerar 
med varandra. Mitt arbetes syfte är bl.a. att identifiera de kulturella skillnader som kan 
uppkomma mellan svenskar och fransmän vid gemensamma affärsrelationer, och dessa 
gemensamma affärsrelationer kan direkt kopplas till begreppet affärskultur. 

Vi kommer inte att studera svenskar och fransmän under t.ex. privata umgängen, men 
under utövande av affärer. Då kan den svenska affärskulturen exemplifieras t.ex. genom 
svenskens vana att ta med experter vid förhandlingarna v:s avsaknad av sådana experter 
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på den franska sidan; eller på vilket sätt ett avtal sluts och verkställs i Frankrike resp. i 
Sverige (mer om detta senare i avhandlingen). 

Andra aspekter kan vara utmärkande för respektive affärskultur, som t.ex. den flitiga 
användningen av checkar och växlar som betalningsintrument i Frankrike och de korta 
betalningsvillkoren i Sverige, eller franska bankers vägran att finansiera företagets 
kortfristiga skulder medan svenska banker gärna gör det. Men även om dessa aspekter 
är av stor vikt och betydelse i övriga affärssammanhang, och även om de kan betraktas 
som uttryck av olika nationella kulturer är de i första hand materiella (systemrelaterade) 
och inte direkt kopplade till hur enskilda människor interagerar i sina affärsrelationer. 
Och det är denna mer immateriella interaktion mellan individer i samarbetssituation 
som är mitt studieobjekt. Därför kommer vi inte i detta arbete att betrakta sådana 
tekniska, juridiska, företags- eller nationalekonomiska aspekter av affärskulturen om de 
inte är direkt kopplade till den kommunikativa processen vi vill studera (vi har redan 
belyst en interkulturell krock med hjälp av juridik sid. 9). 

· Om företagskultur 

De i mitt arbete studerade individerna agerar inte för sig själva men som representanter 
för sina respektive företag. De är en del av en organisation och då är det viktigt att 
resonera kring relationen mellan kultur och organisation. Härmed vill jag skilja mellan 
två sätt att betrakta en organisation i förhållande till kultur: dels organisationen som 
skapare av sin egen interna kultur, dels organisationen som ett kulturellt uttryck av dess 
nationella omgivning. 

Att betrakta och studera organisationen som kultur i sig tillhör vetenskapen 
organisationsteori, vilket inte motsvarar min avhandlings utgångspunkt. Jag kommer 
därför inte att avhandla vad en viss organisation, ett visst företag innebär i termer av 
företagskultur eller organisationskultur. Även om Alvesson & Björkman (1992) påpekar 
att: 

Kultur utgör en viktig metafor för belysning av organisationer: genom att se 
organisationen som en kultur understryks vikten av gemensamma föreställningar, 
referensramar, symboler osv. för organisationens fungerande. 

Författarna påpekar dock vidare att: 

Idén om att det existerar unika och enhetliga kulturer på organisationsnivå är dock illa 
underbyggd. De flesta företag präglas av långt driven arbetsdelning, och det finns normalt 
stora interna skillnader ifråga om värderingar, föreställningar och symbolik. I företag 
ryms olika generationer, kön, samhällsklasser, professioner och yrkesgrupper, vilket 
pekar mot kulturell mångfald snarare än enhetlighet. Det fordras ett tämligen klumpigt 
kulturbegrepp för att bortse från starka variationer inom de flesta företag. 

Om man kan hålla med Alvesson & Björkmans reservationer ovan (en organisation kan 
inte reduceras till en unik och enhetlig kultur), kan man dock betrakta en organisation 
som en återspegling, ett kulturellt uttryck av dess nationella kultur. I detta avseende kan 
man citera Bollinger & Hofstede (1987:81): 
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Sådana politiska och sociala regimer, sådana företag […]. Man kan vara säker på att - 
varje gång man konstaterar i ett visst land stora politiska orättvisor när det gäller 
fördelning av ansvar, makt, tjänster och egendom - samma orättvisor kommer också att 
återspeglas i detta lands företag. Det finns ett slags osmos mellan den politiska resp. den 
socioekonomiska sfären. [förf. övers.] 

Detta samband mellan nationell och organisatorisk kultur tas också upp av M. Salzer 
(1994:30): 

In the international business literature various attempts have been made to link 
organizational cultures to national cultures. The international company faces different 
national contexts, and into the area of cross cultural management these are assumed to 
present different national cultures which shape the company culture (see e.g. Hofstede, 
1985; 1991; Laurent, 1986: Hampden-Turner & Trompenaars, 1993; Joynt & Warner, 
1985; Schneider, 1988; Beck & Moore, 1985). The common approach is to regard 
organizational cultures as a micro-representation of the national culture in which the 
organization is embedded. The organisational culture is sometimes viewed as a subculture 
within the broader national context or as a mere mirror of the national culture. 

Jag kan gärna anta denna hypotes, och betrakta företagskulturen i den mån den 
återspeglar respektive nationella kulturer: på detta sätt undviker jag påverkan av 
företagets egna föreställda interna kultur, om den inte kan förklaras med hjälp av 
nationella och mer generella referenser. 
Denna attityd befogats också av det faktum att jag önskar kunna återkoppla resultatet av 
mitt empiriska studium, som sker på två enskilda stora företag, SAAB och Dassault, till 
en mera allmängiltig problematik (som den uttrycks i mitt syfte: ”att underlätta för 
svenska företag att undvika krockar när de samarbetar med sina franska partners”). 
Begreppen svenska resp. franska företag i mitt syfte är av allmän nationell betydelse och 
kan inte hänvisa till organisationernas enskilda kulturer. 

Därför kommer de studerade företagens (SAAB resp. Dassault) kultur att åberopas 
under förutsättning att denna kultur kan vara relaterad till de nämnda företagens 
nationella omgivning. Ett exempel till detta kan vara att konstatera att SAAB ändrar sin 
interna platta, decentraliserade organisation för att anpassa den till sina franska partners 
mer hierarkiska, pyramidala organisation (mer om det senare i skrivelsen, sid. 149). Då 
skall man kunna betrakta SAAB:s tidigare platta organisation som ett uttryck av den 
svenska egalitära och decentraliserade traditionen (som också präglar det svenska 
samhället), liksom man skall kunna relatera Dassaults mera pyramidala struktur till den 
franska administrationens hierarkiska tradition. 

· Om managementkultur 

Begreppet managementkultur är av stor betydelse med hänsyn till att management har 
sedan länge varit föremål för grundläggande interkulturella studier, då jämförelser 
mellan olika nationella managementstilar har lett till identifiering av olika etic inriktade 
kulturdimensioner (hierarkisk/egalitär; specifisk/diffus; polykron/monokron mm) vilka 
vi kommer att utveckla under nästa kapitel. I min mening har managementskultur en 
ganska bred och generell innebörd. Den kan primärt tolkas som intern i företaget och 
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utgöra en viktig komponent av organisationens kultur (hur besluten fattas; hur 
verksamheten styrs; hur en chef förväntas agera; eller hur tillgänglig denna chef skall 
vara för sin personal t.ex.). 

Jag kommer att förhålla mig neutral och öppen till begreppet managmentkultur eftersom 
mitt studium är av interkulturell karaktär: svenska resp. franska företag må ha sina 
respektive managementkulturer och ledarstilar (som komponent av företagens kultur), 
dessa egna kulturer och stilar möts i affärssammanhang, och Dassaults inhemska sätt att 
driva sina projekt och leda sin egen personal kan väsentligt skilja sig från SAABs. Då 
handlar det om två managementskulturer i kommunikation med varandra, och i den mån 
dessa managementskulturer återspeglar företagens nationella tillhörighet skall de 
studeras. 

Summa summarum, skall begreppet nationell kultur vara överordnat begreppen affärs-, 
företags- och managementskultur, som vi kommer att åberopa, betrakta och ev. studera, 
men då som uttryck av mera nationella och generella kulturella egenskaper och drag. 

1.6 KULTUR OCH KOMMUNIKATION 

Hittills har vi närmat kulturen i termer av definition(er), och vi har strävat efter att svara 
på frågan ”VAD är kulturen?”, samt att avgränsa vilka aspekter av begreppet som 
kommer att ha betydelse i det aktuella studiet. Detta skulle räcka för ett deskriptivt 
studium av begreppet (Vad är den franska kulturen/affärskulturen? Vad är den svenska 
kulturen/affärskulturen?) men det är en interaktion som vi vill studera: mötet mellan två 
kulturer. Och detta möte innebär dynamiska kommunikativa processer, då måste vi 
svara på frågan ”HUR kulturerna uttrycker sig och förhåller sig till varandra?” 

För att kunna svara på denna fråga blir det först viktigt att ta ställning mellan två 
grundläggande sätt att studera två skilda kulturer: skall vårt tillvägagångssätt vara 
crosskulturellt eller interkulturellt? (1.6.1). Sedan blir det viktigt att granska på vilken 
nivå och på vilket sätt en kultur uttrycker sig (1.6.2). Avslutningsvis skall vi avgränsa 
den kommunikation som vi vill studera genom att resonera kring vilka personer som 
kommunicerar, hur denna kommunikation sker och under vilka situationer (1.6.3). 

1.6.1 Crosskulturell eller interkulturell? 

Kulturella fenomen kan närmas utifrån två perspektiv: det crosskulturella alt. det 
interkulturella. Med crosskulturell menas  att  ett  fenomen  (t.ex.  att  fatta  ett  beslut)  
studeras i två olika kulturella miljöer, utan att dessa miljöer nödvändigtvis 
kommunicerar med varandra. T.ex. kan man studera hur ett beslut fattas i ett IKEA 
varuhus i Linköping och hur samma typ av beslut fattas i IKEA varuhuset i Rennes. De 
likheter och de skillnader som uppkommer kan då identifieras, studeras och diskuteras 
ur ett kulturellt perspektiv, utan att någon kommunikation skett mellan de två 
varuhusen. 

Med interkulturell menas att de två olika kulturerna är i kontakt med varandra. Det kan 
vara leverantörer och kunder med olika kulturella bakgrund som förhandlar med 
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varandra, eller två grupper ingenjörer som driver ett gemensamt projekt inom en joint 
venture. Det kan vara t.ex. en svensk ledning som driver ett fransk-bemannat 
dotterbolag. Kommunikationen sker alltså mellan två kulturella identiteter, och det är 
denna kommunikation som är av intresse för oss. 

Vi  kommer  i  denna  avhandling  att  förhålla  oss  till  ett interkulturellt tillvägagångssätt, 
som implicit framkommer i avhandlingens problemställning: Vilka kulturella skillnader 
kan orsaka problem för svenskar när de samarbetar med fransmän vid gemensamma 
affärsrelationer […]? Det handlar om samarbete, om gemensamma affärsrelationer, och 
de olika fall som utgör den kommande empiriska studien relaterat till personer, svenskar 
resp. fransmän, som i direktkontakt förhandlar, fattar beslut, driver gemensamma 
industriella tillverknings- eller forskningsprojekt mm. Och det aktuella arbetet syftar till 
att underlätta denna interkulturella kommunikation genom att öka aktörernas förståelse 
för den andra kulturens logik samt att bidra med kunskap till att överbygga de skillnader 
som finns mellan de franska resp. svenska sederna och bruken i frågan om hur man 
driver och utvecklar affärer. 

Vi  kommer  emellertid  att  ha  en  crosskulturell  logik  i  åtanke:  när  t.ex.  ett  beslut  fattas  
mellan SAAB och Dassault är vi inför två skilda sätt att besluta: två olika filosofier och 
rutiner som har utvecklats i respektive företag innan de kommunicerade med varandra, 
två tankesätt som egentligen skulle ha kunnat studeras var för sig i ett crosskulturellt 
studium. 

Den crosskulturella metoden kommer också in i bilden när vi skall kvalificera den 
franska resp. den svenska affärskulturen utifrån ”universella” kriterier (etic inriktad 
angreppsvinkel), som de har utvecklats av Hoftede (1981) resp. Trompenaars & 
Hampden-Turner (2007), och som refererar till antagonism såsom hierarkisk/egalitär; 
maskulin/feminin; specifisk/diffus; monokron/polykron etc. 

Vi måste dock överskrida denna antagonism för att inte låta oss fångas i den dualism 
denna metod innebär - även om metod är ett välfungerande verktyg för att strukturera i 
ett primärt skede ett annars mycket komplicerat och mångdimensionellt ämne. 

1.6.2 Kulturens olika nivåer och uttryck 

Den nationella kulturen som vi kommer att referera till består av ett komplext samspel 
av föreställningar, värderingar, normer, vanor, beteenden etc. Att klassificera och 
hierarkisera dessa aspekter av hur en kultur uttrycker sig är ett tillvägagångssätt som 
delas av ett betydande antal författare. Trompenaars & Hampden-Turner (2008), 
Hoftede G. &. G.J. (2005), Usunier (1992), Bodil & Fant (2000), Laurent (1989) 
presenterar olika pyramidala resp. koncentriska modeller för att synliggöra kulturens 
olika nivåer eller skikt. Gemensamt i deras tillvägagångssätt är att det finns olika 
svårighetsgrader när det gäller att observera och tolka kulturernas egenskaper beroende 
på vilken nivå alt. skikt det handlar om. Vi kan för att exemplifiera detta utgå från t.ex. 
Trompenaars & Hampden-Turner (2008:53) som presenterar tre koncentriska nivåer: 
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· Det yttersta skiktet 

Denna nivå av kulturen är synlig, märkbar och lättare att tolka. Det handlar om 
”produkter” såsom språket och andra tydliga signaler (artefakter): klädseln, 
ansiktsuttryck mm. 

Trompenaars inkluderar andra produkter såsom arkitektur, konst, mat mm som han 
betraktar som symboler av kulturens djupare nivåer (Hofstede kallar också detta yttersta 
skick för ”symboler”, vilket innehåller ungefär samma komponenter som Trompenaars 
”produkter”). 

Det är ofta på denna nivå som människor kommunicerar, och de gör det på olika sätt 
beroende på vilken kulturell bakgrund de har. Det är också enligt Trompennaars på 
denna nivå som fördomar och stereotyper formas: de utgår från vad vi direkt observerar. 

· Det mellersta skiktet 

Vid denna nivå kan man hitta ett komplexare system av normer, regler (vad är bra eller 
dåligt, rätt eller fel, etc.), och värderingar som kan vara skrivna/formella (lagar och 
regler) eller oskrivna/informella (sociala konventioner). 

Trompennars & Hampden-Turner (2008:52-53) skiljer mellan normer/regler (jag måste 
bete mig så där) och värderingar, som de kopplar till ett visst moraliskt ideal (jag strävar 
efter att bete mig så där). 

Hofstede å sin sida presenterar två mellan nivåer: hjältar (modeller som kristalliserar en 
kulturs ideal) resp. ritualer, som Beyer & Trice (1988:142) å sin sida definierar enligt 
följande: 

Grundläggande 
postulat 

Produkter 

Normer och 
värderingar 

Explicit (synligt)  

Implicit (osynligt) 



Kapitel 1 - Inledning 
 

- 35 - 
 

Relatively elaborate, dramatic, planned sets of activities that consolidate various forms of 
cultural expression into organized events, which are carried out through social interaction, 
usually for the benefit of an audience 30. 

Personer med olika nationella/kulturella bakgrunder kommunicerar på denna mellan 
nivå, där beteenden, koder och attityder är de gängse kommunikationsmedlen, men 
denna kommunikation sker på ett komplexare sätt än den språkliga. Utan att göra avkall 
för det fortsätta arbete kan man åberopa t.ex. att det är fel, oartigt, att avbryta någon som 
talar i Sverige (Daun, 1989), medan det är tvärtom föreskrivet i Frankrike: man visar på 
detta sätt sitt intresse för motparten. Vi befinner oss på två olika normativa system. Det 
är på denna nivå som kulturella krockar kan uppkomma: det ”mellersta skiktet” är ej 
självklart att observera, att förstå och att hantera för utomstående. Men det är ändå 
begripligare än de grundläggande nationella värderingar och åtaganden som konstituerar 
följande nivå. 

· Det innersta skicket 

En del av kulturen är osynlig eller svårtolkad, och utgör den ”dränkta delen av isberget” 
eller ”kärnan av löken”. Det handlar enligt Trompenaars & Hampden-Turner (2008:54-
55) om grundläggande nationella åtaganden och postulat, fundamentala värderingar och 
föreställningar, som strukturerar (programmerar för att ta upp igen Hofstedes uttryck) 
människan, vilken ej nödvändigtvis är medveten om denna mekanism. Denna djupa 
nivå har utvecklats historiskt inom en grupp människor, ett samhälle, en nation utifrån 
gruppens grundläggande och vitala behov och är direkt relaterade till gruppens existens. 
I detta avseende skulle t.ex. svenskens relation till det praktiska arbetet och 
fransmannens relation till det intellektuella arbetet kunna hitta en förklaring i 
Montesquieus (1748) klimatteori (kallt klimat och begränsade jordbruksresurser främjar 
fysiskt arbete, tystnad och allvar medan milt klimat och rik jordmån främjar intellektuell 
rörlighet, diskussion och fantasi). 

Det är utifrån detta djupa skikt som olika sociokulturella system har utvecklats i 
samband med folkens historiska behov att överleva och organisera sig som samhälle: 
politiska och juridiska system, utbildning och sociala system, produktion och 
distributionssystem etc. 

I det innersta skiktet placerar Laurent (Ibid.) vad han kallar den ”nationella, etniska och 
religiösa kulturen”, medan Hofstede (Ibid.)  menar  att  det  är  på  denna  nivå  de  största  
kulturella skillnaderna mellan länder finns; Trompenaars (Ibid.) tillägger att 
ifrågasättande av dessa nationella postulat leder till irritation (i bästa fall) eller mera 
omfattande konflikter (i värsta fall). Slutligen är författarna eniga om att denna innersta 
nivån förutsätter och förklarar de norm- och värderingssystem som observeras på 
mellersta nivån.  

                                                
30 En välkänd kulturkrock på rituell nivå uppkom för några år sedan när personalen på den svenska 
ambassadens handelsavdelning i Bryssels tog emot en japansk delegation och sjöng ”Små grodorna” med 
tillhörande dans och mimik. Det gick inte, av kulturella skäl, hem hos den japanska delegationen: japaner 
betraktar vuxna som sjunger och dansar i affärssammanhang som oseriösa affärspartners. 
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Som vanligt är en fragmentering av en komplex process också en reducering, men som 
vanligt hjälper också denna reducering - om vi inte begränsar oss till den - att närma sig 
processens komplexitet. Dessa tre nivåer/skikt kan hjälpa oss att strukturera ett emic 
inriktat tillvägagångssätt när det gäller att förstå hur en kultur uttrycker sig: 1) vi 
observerar och noterar synliga artefakter, 2) om vi går djupare in upptäcker vi ett 
normativt system bakom dessa artefakter, 3) detta normativa system baseras på 
grundläggande postulat som har sitt ursprung i den observerade kulturens historiska 
utveckling och som kan förklara vad vi ser. 

1.6.3 Den kommunikativa processen 

Frågan är nu att identifiera under vilka processer de artefakter, beteenden, attityder, 
normer, värderingar etc. vi vill observera och reflektera kring kommer att uttrycka sig. 
Låt oss återkomma - även om vi upprepar oss - till denna avhandlings syfte: 

Vilka kulturella skillnader kan orsaka samarbetsproblem för svenskar när de samverkar 
med fransmän vid gemensamma affärsrelationer, och hur kan man öka förståelsen för den 
franska kulturen hos svenska företag/organisationer samt underlätta för dem att undvika 
krockar när de samverkar med sina franska partners? 

Den kommunikativa processen det handlar om är gemensamma affärsrelationer, och 
denna process förs av svenskar och fransmän. Ramen är relativt tydlig (affärsrelationer 
mellan franska resp. svenska företag/organisationer genom dess representanter) men kan 
avgränsas vidare genom att svara på tre frågor: Vem kommunicerar med vem? Hur 
kommunicerar man med varandra? Vilka processer skall studeras i detta arbete? Innan 
vi svarar på dessa frågor skall vi fastställa vilken kommunikationsmodell som vi skall 
använda för att studera kommunikativa processer i vårt arbete. 

· Shannon & Weavers modellen 

Kommunikativa processer är ytterst komplexa, och vi kommer härmed att tillämpa en 
enkel och linjär modell, alltså Shannon & Weavers kommunikationsmodell(1949), 
enligt figuren nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
kodifiering 

sändare mottagare 

avkodifiering 

 
meddelande 

störningar 
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Modellen är enkel: sändaren tar emot en information och kodifierar den (val av ord/val 
av språk). Denna kodifiering utgör ett meddelande som tas emot av en mottagare som 
avkodifierar den (feed-backen följer samma princip). Under kommunikationskedjan kan 
en del interna resp. externa störningar uppkomma, vilka är följande: 

Internt kan sändarens resp. mottagarens kulturella tillhörighet påverka den ursprungliga 
informationen, särskilt när denna information är av immateriell art (att uttrycka en 
synpunkt, att ge/ta emot ett direktiv eller en order, att leda ett lag, att ledas av en chef, 
att förhandla etc.). Då påverkas kodifieringen resp. avkodifieringen av meddelanden av 
kommunikatörernas respektive språk, kulturer, värderingar och tankevärld (vi skall 
senare se att ett och samma begrepp - t.ex. beslut eller konflikt - kan ha olika betydelser 
och innebörd beroende på om man är svensk eller fransman). 

Externt kan sändaren resp. mottagaren påverkas av vad figuren ovan kallar för 
störningar. I den kommunikation som vi skall observera och som sker i form av olika 
samarbeten mellan franska resp. svenska enskilda individer kan vi betrakta 
medarbetarnas organisationer som eventuella störningskällor, t.ex. när den franska 
linjehierarkin inblandar sig i kommunikationen och processer, eller när den delegation 
som svenskar har fått från sin stab inramar kommunikationen inom en väldefinierad och 
fast ram från vilken man inte skall avvika (mer om det senare). 

· Vem kommunicerar med vem? 

Den kommunikation vi är intresserade av sker individer emellan. Även om nationella 
kulturer är centrala i detta arbete kommer vi inte att resonera kring kommunikationen 
nationer emellan (det handlar i så fall om t.ex. tvärnationella industriella projekt inom 
ramen av t.ex. EU:s ekonomiska policy). Likaväl kommer vi inte att studera hur svenska 
resp. franska företag interagerar på organisatorisk nivå (vilket skulle vara intressant vid 
t.ex. förvärv, fusion). Vi kommer däremot att observera hur individer interagerar med 
varandra, och vilka aspekter av individernas olika nationella bakgrunder kan skapa 
eventuella samarbetssvårigheter i denna interaktion. 

Ett tydliggörande skall däremot behövas ang. företag-företag kommunikation. Min 
studies syfte uttrycker implicit att ett samarbete sker mellan svenska resp. franska 
företag, och vi har redan sett att företagets organisationskultur kan ha betydelse i 
problematiken. Vi har dock påpekat (sid. 31) att denna organisationskultur eller 
företagskultur skall tas hänsyn till enbart när den allmänt återspeglar generella kulturella 
drag som kan betraktas som nationella. 

Vidare kan man påpeka att den s.k. företag-företag kommunikationen utförs av 
individer som medlemmar av sina respektive organisationer. Alltså återkommer vi till 
slut till kommunikationen individer emellan. Som en av mina resurspersoner hos 
SAAB, GH 31, uttrycker sig: ”När jag samarbetar internationellt är det människor som 
jag i första hand möter, sedan ett företag, och till sist ett land”. 

                                                
31 Se även kapitel 3 där min studies primära källor presenteras. 
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Vi kan också påpeka att i vårt fall kommunicerar individer externt: svenskar från 
svenska företag interagerar bortom gränsen med fransmän från franska företag inom 
ramen av gemensamma affärer. 

Den interna kommunikationen - hur svenskar t.ex. kommunicerar med andra svenskar i 
en gemensam organisation kommer inte att studeras för sig. Däremot skall denna interna 
kommunikation ha betydelse i den mån processer, seder och rutiner (t.ex. 
beslutsfattande, hierarkins roll, förhandlingsätt och managementsstil) i det svenska resp. 
franska företaget återspeglar dess nationella kulturella tillhörighet och påverkar 
samarbetet mellan de interagerande företagen och dess representanter. 

· Hur kommunicerar man med varandra? 

Man brukar skilja mellan verbal resp. icke verbal kommunikation. Det verbala handlar 
om språk,  i  tal  och  skrift,  och  språkfrågan  kan  ha  betydelse  i  detta  arbete.  Vi  skall  se  
t.ex. att användningen av engelska mellan fransmän och svenskar är problematisk, inte 
på grund av eventuella nivåskillnader (trots gängse fördomar om fransmän och 
engelskan finns ett betydande antal franska affärsmän som talar engelska flytande) men 
på grund av att den engelska som talas mellan svenskarna och fransmännen bara 
fragmentariskt uttrycker vad parterna egentligen tycker och vill säga 32. 

Det verbala har också stor betydelse utifrån ett semantiskt perspektiv med hänsyn till att 
vissa ords innebörd kan vara olika beroende på vilken kultur det handlar om. Auktoritet 
har olika prägel i Sverige resp. Frankrike, och ordet konflikt upplevs olika beroende om 
man är svensk eller fransk. Sapir (1929:214 eft. Usunier 1992) åberopar dessa 
semantiska skillnader: 

Den verkliga världen är omedvetet konstruerad på gruppens språkbruk. Det finns inte två 
språk som strukturellt är tillräckligt lika för att kunna återspegla på samma sätt den 
sociala realiteten. Tankevärldar i vilka de olika samhällena lever är olika världar, och inte 
bara samma värld på vilket man skulle ha klistrat olika etiketter. [förf. övers.] 

Von Humboldt (1830) förklarar att det språk som talas av kulturella grupper bidrar till 
gruppens begreppsbildning: folk som delar samma språk utvecklar samma subjektivitet, 
vilket gör att ett visst koncepts betydelse, innehåll och omfång kan variera beroende på 
det språk som brukas. 

Jag gjorde ett interaktivt ”experiment” under åren 2004-2008 med franska studenter i 
Rennes, där jag undervisar i svensk affärskultur, parallellt med svenska studenter i 
Linköping, för vilka jag undervisar i fransk affärskultur. Studenterna satt i grupper och 
skrev på en overhead ner de idéer/synpunkter som de kopplade till begreppet konflikt. 

Jag gjorde sedan en syntes av de punkter som systematiskt återkom i arbetsgrupperna, 
en syntes som jag använde för en vidare diskussion med mina studenter, svenskar som 
fransmän, och som såg ut enligt följande. 

                                                
32 Mer om detta under det empiriska studiet, avsn. 4.1.3, sid. 141-142. 
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Svenska studenter om konflikt Franska studenter om konflikt 

Bör undvikas: det är viktigt att sträva 
efter samstämmighet 

Naturlig: man kan inte alltid vara 
överens om allt 

Steril: försvårar bara 
kommunikationen 

Belysande: hjälper att se var 
problemet ligger 

Kan skada personen Behöver inte beröra personen 

Det finns många andra sätt att visa att 
man inte håller med 

Ibland är konflikten det enda sättet 
att säga stopp! 

Hindrar processens utveckling Kan öppna nya möjligheter 

Oartigt att vara arg Betyder inte att man är arg 

Denna tabell är en dikotomi och bör tolkas med viss distans: jag har utfört detta 
”experiment” av pedagogiska skäl, ej i forskningssyfte, men tabellen visar ändå att 
konfliktbegreppet är negativt präglat i Sverige, medan det accepteras i Frankrike. Alltså 
ordet conflit på franska kan översättas med ordet konflikt på svenska, men verkligheten 
bakom  ordet  varierar  väsentligt  om  man  är  fransman  eller  svensk  33.  Då  kan  man  
verkligen undra om man talar om samma sak vid interkulturella kommunikativa 
situationer…  

Hall (1979) integrerar för sin del en annan dimension i den verbala kommunikationen: 
kontexten. En dimension som kommer att ha stor betydelse inom kommunikationen 
mellan svenskar och fransmän. Vi återkommer till denna dimension (bland andra) under 
nästa kapitel där vi skall sträva efter att definiera vad som är den svenska resp. franska 
affärskulturen, men vi kan redan nu säga att enligt Hall är kommunikationen ej 
oberoende av den kontext som gäller: var man kommunicerar, vilka personer (ålder, 
kön, social ställning etc.) som kommunicerar, syftet med kommunikationen (samarbete, 
information, förhandling, försäljning etc.). Hall (1979:88) lyder: 

Det är inte den lingvistiska koden som är ett problem, men kontexten som innebär olika 
grader av betydelse. Utan kontext, är koden inkomplett därför att den bär bara en del av 
meddelandet. [förf. övers.] 

Vid sidan av ovannämnda verbala kommunikation brukar man betrakta den icke verbala 
kommunikationen. Med icke verbal menas attityder, uttryck, gester, beteenden etc. men 
också sociala koder (artighetsregler, t.ex.), vilka kan också ha betydelse i detta arbete 
med hänsyn till att svenskar och fransmän uttrycker på olika sätt sina känslor, visar på 
olika sätt om de överensstämmer eller ej, bete sig på olika sätt i sociala sammanhang. 

                                                
33 Under hösten 2008 såg jag ett program (ledare: Fredrik Lindström) i vilket historikern Per Englund 
hävdade att om svenskar inte tyckte om konflikter eller aldrig visade att de var arga var därför att de var 
civiliserade (sic). Alltså, att acceptera konflikter eller att visa att man är arg vore ociviliserat. Ett bra 
exempel på etnocetrism, alltså! 
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Även om den verbala och icke verbala kommunikationen är det bärande mediet i den 
problematik som vi vill studera, kommer vi inte att analysera själva kommunikationen i 
sig: ett sådant studium tillhör lingvistiken, filologi eller beteendevetenskap. Men vi 
kommer att referera till denna kommunikation när vår interkulturella studie behöver det, 
t.ex. när den verbala eller icke verbala kommunikationen återspeglar eller hjälper oss att 
förstå en kulturell skillnad som vi observerar, t.ex. när svenskar resp. fransmän förhåller 
sig olika till själva användningen av språket (som är för fransmän ett viktigt medel för 
maktutövande samt ett sätt att visa sin klasstillhörighet i samhället, ställning i en 
organisation eller position i en förhandling). 

Till sist är mitt val att skriva på svenska fullt medvetet utifrån ett interkulturellt 
perspektiv. Som fransman tillhör jag genom mitt modersmål en sociokulturell värld som 
jag förstår och begriper: Frankrike. Genom att skriva på svenska (samt att använda 
svenska i min kommunikation med mina primära källor hos SAAB) strävar jag efter att 
närma mig  samt  att  förstå  en  annan  sociokulturell  värld:  den  svenska.  Detta  anser  jag  
vara det enda sättet för mig att befinna mig i balans mellan två tankevärldar, och 
samtidigt att ha en så neutral och objektiv inställning som möjligt till var och en av de 
två kulturerna som härmed skall utforskas. 

· Under vilka situationer skall kommunikationen studeras? 

Vår andra forskningsfråga lyder: ”Vilka samarbets- och kommunikationssvårigheter kan 
[kulturella] skillnader orsaka mellan de två kulturerna, och i vilka situationer? För att 
börja med skall vi utesluta två grupper av situationer från vårt studieområde: 
Vi kommer inte att studera relationer, interaktioner och kommunikation mellan över- 
och underordnade av olika nationaliteter, alltså interkulturell management problematik 
som kan uppkomma mellan en svensk ledning och en fransk befattning (eller tvärtom). 
Sådana management situationer är vanliga inom processer såsom att driva ett 
utländsketablerat dotterbolag, att implementera moderbolagets organisation och kultur 
eller tillverkningsmetoder utomlands, etc. De är väldigt intressanta i sig, och är mycket 
relevanta objekt för interkulturella studier men de kan inte direkt inramas i vad vi kallar 
för gemensamma affärsrelationer och inblandar personer som ej samarbetar på samma 
plan eller nivå av intresse, vilket skulle innebära en komplex inverkan av 
organisatoriska och managementmässiga frågor i den interkulturella kommunikationen 
som vi vill observera. 
Vi kommer inte heller att studera relationer, interaktioner och kommunikationen mellan 
svenskar och fransmän vid rena kommersiella affärssammanhang, såsom import/export 
av varor och tjänster, inköp och försäljning, kreditoperationer m.m. Alltså processer 
som brukar ingå i löpande marknadsaffärer. Varför inte räkna dessa situationer inom 
studieområdet? Jo, även om dessa processer är av stor vikt för respektive länder, deras 
mångfald (många olika produkter och tjänster, talrika aktörer såsom leverantörer, 
kunder, distributörer, agenter m.fl.) och frekvens (talrika och oftast kortsiktiga 
transaktioner) öppnar så breda möjligheter och potentiella angreppsvinklar att ett urval 
måste göras, vilket är följande: 
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Vi kommer i denna studie att fokusera på långsiktigare processer såsom kunskap- och 
teknologiutbyte, projektplanering, industriell marknadsföring, produktutveckling, 
forskning, strategiskt samarbete inom ramen olika typer av överenskommelser mellan 
aktörer som har ett gemensamt intresse av att samverka mot samma mål. Skälen till 
detta är: 
1) Dessa processer som medför nätverksbaserat kunskap, mervärde och välfärd, är 
vanliga och blir vanligare i framtiden och utgör en verksamhet som är av stor vikt när 
det gäller respektive länders framtida tekniska, ekonomiska och sociala utveckling. 
2) Dessa processer integrerar sig oftast i långsiktiga perspektiv, vilket är en bra 
förutsättning för att kunna observera och tolka interkulturella fenomen: här blir 
kontakterna djupare. Vid kortare samarbeten är den kulturella dimensionen och dess 
konsekvenser av mindre betydelse. 
3) Genom att välja strategiska processer eliminerar man i viss omfattning påverkan av 
en kortsiktig marknadslogik som kan vara störande när det gäller att studera aktörernas 
beteenden: de personer som vi vill studera strävar inte efter snabba affärer och kommer 
att samverka under längre perioder, och därför har deras nationella bakgrund stor 
betydelse. 
4)  Genom att ej studera relationer mellan svenskar och fransmän som överordnade resp. 
underordnade (som kan uppkomma vid företagsförvärv, etablering etc.) utan som 
likvärdiga aktörer, är det lättare att isolera den kulturella faktoren: de skillnader som då 
uppkommer är ej känslomässigt påverkade av hur fransmän betraktar sina svenska 
chefer (eller tvärtom), eller att det faktum av det ena parten har köpt eller kontrollerar 
den andra 34. 
5) Under dessa långsiktiga projekt uppkommer processer såsom bl.a. beslutsfattande, 
förhandling, projektledning och problemlösning. Dessa processer är starkt präglade av 
resp. länders nationella kulturer och utgör en mycket relevant grund för interkulturella 
studier. 
6) Jag har själv medverkat som seminarieledare vid några svensk-franska projekt, och 
har både viss erfarenhet av och stort intresse för sådana långsiktiga internationella 
processer, som oftast baseras på engagemang och ömsesidig nyfikenhet. Även om 
motsättningar, egna intressen och konkurrens inte sällan präglar dessa processer, brukar 
de involverade parterna arbeta konstruktivt och sträva efter att bättre känna varandra 
bortom de skillnader som då måste kunna identifieras och förstås, vilket utgör en 
utmärkt terräng för att studera de kulturella skillnader som då kan komma upp till ytan. 

                                                
34 Under våren 1999 utförde jag tre seminarier om fransk managementkultur för ABB-Stal i Finspång 
efter att detta bolag hade blivit uppköpt av franska Alstom. Härmed kan jag intyga om den stora oro som 
fanns bland ABB personalen, en oro som negativt påverkade den bild som de svenska anställda och ledare 
hade av fransmännen. Innan förvärvet hade de flesta en relativ positiv bild av Frankrike och de ledare 
som hade samarbetat med franska partners hade sammantaget goda erfarenheter av detta. Efter uppköpet 
blev den föreställda bilden omvänd och en del stereotyper kom upp till ytan i samband med det faktum att 
svenskarna ej längre var oberoende men kände sig underordnade fransmännen. 
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Att vi medvetet begränsar vårt studium till långsiktiga samarbeten mellan likvärdiga 
aktörer betyder inte att de slutsatser som vi kommer fram till ej skall kunna tillämpas i 
en viss omfattning i ett vidare sammanhang (till mera kortsiktiga kommersiella 
relationer eller vertikalt management av ett svenskt dotterbolag etablerat i Frankrike 
t.ex.). Denna fråga handlar i och för sig om hur man kan utvidga resultatet av ett särskilt 
studium mot en bredare problematik, och denna fråga (generalisering) skall ställas och 
besvaras senare i detta arbete. 

1-7 AVHANDLINGENS STRUKTUR 

I detta skede av kapitlet, efter tydliggöranden och avgränsning av den ram i vilken 
denna avhandling kommer att skrivas, kan vi härmed presentera avhandlingens 
organisation: 

Kapitel 1 har ägnats åt att formulera våra motivationer och våra forskningsfrågor, samt 
att precisera den ram inom vilken vi kommer att röra oss i detta arbete och de 
grundläggande angreppsätten som skall prägla vårt tillvägagångssätt. Vi har också 
åberopat studiens akademiska och samhällsrelevans samt tydliggjort och utvecklat vårt 
arbetes grundläggande avgränsningar: vad är den kultur vi skall studera och vilka 
kommunikativa processer skall vi observera. 

Kapitel  2 skall  utgöra  detta  arbetes  teoretiska  grund,  och  skall  reflektera  kring  
begreppet svensk kultur, fransk kultur och kulturella skillnader genom att redovisa 
Hoftedes resp. Trompenaars doktriner kring begreppen. Vi skall utifrån tillämpning av 
flera s.k. kulturella dimensioner sträva efter att skapa en arketyp av vad den franska 
resp. den svenska affärskulturen är. Denna arketyp skall vara den teoretiska grunden på 
vilken vårt empiriska studium skall stå, och skall svara på följande forskningsfrågor: 

· Vad kännetecknar den svenska respektive den franska affärskulturen? 
· Vilka skillnader framkommer mellan dessa kulturer? 

Kapitel  3 skall redogöra för metodologin bakom arbetets empiriska fas, där vi skall 
studera flera fall som handlar om olika samarbetsprojekt mellan SAAB Aerospace AB 
och Dassault Aviation (och i vissa fall Dassaults ad hoc dotterbolag). Ställning skall tas 
mellan olika metodologiska tillvägagångssätt och ansatser, och de olika metodval skall 
rättfärdigas. Empirins begränsningar skall kritiskt betraktas liksom studiens möjliga 
tillämpning mot mera generella situationer och processer. 

Kapitel  4 skall presentera resultatet av de empiriska fallstudierna. De kulturella 
skillnaderna som teoretiskt påstods vara betydande mellan den franska resp. den 
svenska affärskulturen (kapitel 2) skall empiriskt och systematiskt prövas 35. Alltså skall 
vi ta upp var och en av Hofstedes resp. Trompenaars dimensioner och se vilka 

                                                
35 Denna prövning skall inte syfta till att bekräfta eller förkasta de teoretiska åtaganden som vi har 
utvecklat under kapitel 2. Dessa teoretiska antagenden betraktar vi som i princip solida. Hoftedes resp. 
Trompenaars teoretiska dimensioner grundas på omfattande empiriska och kvantitativa grunder, och 
belyser på ett bra sätt den svenska resp. den franska affärskulturen för sig. De ger dock ingen ytterligare 
belysning på vad som händer när dessa två affärskulturer möts, och det är detta som vi vill utforska. 
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svårigheter/problem de eventuellt orsakar i den verklighet som vi studerar. Vidare skall 
studiets resultat återkopplas till följande forskningsfråga: 

· Vilka samarbets- och kommunikationssvårigheter kan kulturella skillnader orsaka 
mellan de två kulturerna, och i vilka situationer? 

Kapitel  5 skall ägnas åt en slutdiskussion kring av de skillnader och tillhörande 
svårigheter som vi har observerat under föregående kapitel, detta under belysning av 
den teori som vi har gått igenom under kapitel 2. Finns det ett eller flera återkommande 
mönster i de studerade fallen? Finns des särskilda återkommande situationer under vilka 
den svenska resp. den franska affärsseden krockar med varandra? Vidare skall 
generaliseringsfrågan (tillämpning av våra resultat i andra sammanhang) åberopas, inte 
minst som svar till vår sista forskningsfråga som lyder: 

· Hur kan man hantera dessa skillnader för en bättre samverkan mellan de två 
kulturerna? 

Avslutningsvis, och genom de svar som vi har redovisat för våra fyra forskningsfrågor 
skall avhandlingens sammanlagda utfall kunna relateras till vår ursprungliga 
problemformulering och syfte, vilket är: 

Vilka kulturella skillnader kan orsaka problem för svenskar när de samarbetar med 
fransmän vid gemensamma affärsrelationer, och hur kan man öka förståelsen för den 
franska kulturen hos svenska företag/organisationer samt underlätta för dem att undvika 
krockar när de samverkar med sina franska partners? 

*** 

Jag hoppas på att resultatet av min studie skall hålla tillräckligt god kvalitet för att 
kunna tillämpas i ”verkliga livet”, och om möjligt i förebyggande syfte: det är viktigt att 
förutse de problem som kan uppkomma innan de uppkommer, samt att kunna göra det 
bästa av de skillnader som finns: då blir de inte längre skillnader, utan i stället 
komplementariteter. Och jag önskar härmed understryka att SAAB:s intresse för min 
forskning ger mig den motivation som krävs för att genomföra mitt projekt på ett 
noggrant sätt, utan att låta mig fångas i alltför självreflekterande abstraktioner: det är ju 
konkreta frågor som skall besvaras i denna avhandling, och det resultat vi kommer fram 
till skall vara upplysande, trots den mångfacetterade problematiken som interaktionen 
mellan två kulturer innebär. 

Verkligheten som vi vill studera - de interkulturella mötena - är ett komplext fenomen 
och ett närmande kräver distans, fördjupning och nyans. Distans gentemot sin egen 
nationella logik, fördjupning när det gäller att inte stanna vid ytan när vi observerar den 
andra kulturen och nyans i våra observationer: det som vi skådar kan inte förklaras med 
kategoriska termer. 

Men nu är det dags att fortsätta i vår resa, och detta skall vi göra genom att se närmare 
på Frankrike och Sverige, samt att resonera kring de skillnader som dessa länders 
kulturer bär med sig och som kan orsaka problem, men också, och framför allt, 
möjligheter om de behandlas som de skall: med respekt. 
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AVHANDLINGENS STRUKTUR – ÖVERSIKT 
 

Kapitel 1  

PROBLEMFORMULERING/SYFTE 
Vilka kulturella skillnader kan orsaka problem för svenskar när de samarbetar med 

fransmän vid gemensamma affärsrelationer, och hur kan man öka förståelsen för den 
franska kulturen hos svenska företag/organisationer samt underlätta för dem att undvika 

krockar när de samverkar med sina franska partners? 

 ò  

DEFINITIONER/REFERENSRAM/AVGÄNSNINGAR 
Forskningsfrågor 

Vilken definition av kultur? 
Vilka processer skall vi observera? 

   ò  

Kapitel 2  

TEORETISKA GRUNDER 

Kulturella dimensioner 
Vad kännetecknar den 

svenska affärskulturen? 
Vad kännetecknar den 

franska affärskulturen? 
HOFSTEDE:   

Kort/lång hierarkisk distans ? ? 

Låg/hög osäkerhetsundvikande ? ? 

Individualism/kollektivism ? ? 

Maskulin/feminin ? ? 

TROMPENAARS:   

Universalism/partikularism ? ? 

Uttryckta/dolda känslor ? ? 

Specifisk/diffus ? ? 

Uppnådd/tillskriven status ? ? 

Monokron polykron ? ? 

Kontroll/anpassning till natur ? ? 

  ò 

Kapitel 3  METODOLOGI BAKOM DE EMPIRISKA FALLEN 
SAAB som studieobjekt 

  ò 

Kapitel 4  
GENOMGÅNG AV DE EMPIRISKA FALLEN 

Identifiering av interkulturella problem 
Återkoppling till kap. 2 (kulturella dimensioner) 

  ò 

Kapitel 5  

ANALYS och DISKUSSION 
Reflexion kring de uppkomna interkulturella problemen 

Modelisering av utfallen (”mönster”) 
Återkoppling till problemformuleringen/syftet 
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KULTURELLA SKILLNADER: TEORETISK BAKGRUND 
 
 
 
 
 
 
 

Vad som är rätt eller fel varierar beroende på klimatet i vilket man 
befinner sig. Tre grader närmare polen och begreppen vänds upp och ner. 

En meridian avgör vad som bör anses som sanning. Det är en sällsam 
rättvisa som begränsas av en älv eller ett berg! Sanning på ena sidan av 

Pyrenéerna, villfarelse på den andra. 

 
 

 
Blaise Pascal, Pensées (1670) 
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2-1 FRÅN KULTUR TILL KULTURELLA SKILLNADER 

I föregående kapitel avgränsade vi begreppet kultur utifrån en mångfald av olika 
definitioner, tydliggjorde den ram i vilken denna avhandling skall skrivas, samt 
fastställde vår huvudproblemställning och syfte enligt följande: 

Vilka kulturella skillnader kan orsaka problem för svenskar när de samarbetar med 
fransmän vid gemensamma affärsrelationer, och hur kan man öka förståelsen för den 
franska kulturen hos svenska företag/organisationer samt underlätta för dem att undvika 
krockar när de samverkar med sina franska partners? 

Vi har redan reflekterat kring den aspekt av kultur som vi vill studera: det handlar om 
kulturens nationella dimension (i vårt fall den svenska resp. den franska), dvs. förmågor, 
föreställningar, övertygelser, referenser, normer, beteenden och vanor som svenskarna 
resp. fransmännen har tillägnat sig som medlemmar av sina respektive samhällen, och 
som kan påverka svensk-franska relationer under affärssammanhang. 

Detta gjort, måste vi nu definiera vad som präglar de två studerade nationella affärs-
kulturerna, för att sedan kunna identifiera vad som kan skilja dem. Vi skall glida alltså 
från begreppet kultur till begreppet kulturella skillnader, vilket är centralt i vårt arbete. 

2.1.1 Hur kan man jämföra kulturer? 

Låt oss återkomma till vår problemställnings första led: Vilka kulturella skillnader kan 
orsaka problem för svenskar när de samarbetar med fransmän vid gemensamma 
affärsrelationer? Detta är en relativt öppen fråga 1. Skall vi gå direkt till empirin med 
denna öppna fråga, eller skall vi bearbeta den i syfte att inför empirin teoretiskt 
reflektera kring kulturskillnader som påstås kunna skapa problem i ett svensk-franskt 
samarbete? Då kommer vi att genomföra vår studie med vissa hypoteser och verktyg i 
bagaget. 

Om vi går direkt till empirin arbetar vi induktivt, utan särskilda föraningar om de 
skillnader eller svårigheter vi skall upptäcka. Om vi utför ett teoretiskt förarbete innan 
vi går till empirin är vår metod mer deduktiv: vi konfronterar våra teoretiska hypoteser 
till den verklighet vi observerar (se även kapitel 3, sid 108-110, där vi skall på ett mer 
ingående sätt förklara induktiv/deduktiv problematiken i relation till våra empiriska 
fallstudier). 

Frågan är nu: kan vi etablera hypoteser om möjliga kulturella skillnader mellan Sveriges 
och Frankrikes respektive affärskultur, och utföra vår empiriska studie utifrån dessa? Vi 
har tidigare sagt att få studier handlar just om Frankrike och Sverige (vilket 
underbygger vår studies relevans), men flera forskare, i synnerhet inom management 
(Hofstede, Trompenaars m.fl.), har utvecklat, oftast utifrån omfattande empiriska 
studier, så kallade kulturella dimensioner där en kultur (bl.a. den svenska resp. den 

                                                
1 Under nästa kapitel (avsn 3.1.1, sid. 106-107) kommer vi att redogöra den metodologi som vi skall 
tillämpa vid vårt empiriska studium. Då kommer vi att resonera kring vår problemställning: är den oklar 
(öppen) eller klar? Svaret blir avgörande när vi skall välja bl.a. en kvalitativ alt. kvantitativ datainsamling. 
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franska) kan kännetecknas genom sin placering i förhållande till en viss dimension 
(Sverige respektive Frankrike befinner sig t.ex. på motsatta poler på den hierarkiska 
skalan). Ovannämnda forskare har utifrån sina studiers resultat etablerat teoretiska 
verktyg som används när det gäller att studera och jämföra olika affärskulturer: de 
kulturella dimensionerna, som betraktas som allmängiltiga etic verktyg (och är därför 
lämpliga för att jämföra två kulturer 2), och som vi själva kommer att använda i den 
aktuella studien. 

2.1.2 Kapitlets syfte 

Med hänsyn till vår problemställnings öppenhet anser vi att den skall bearbetas och 
tydliggöras  med hjälp  av  tidigare  teori/empiri,  Hofstede  och  Trompenaars  i  vårt  fall,  i  
syfte att etablera ett antal teoretiska riktlinjer som skall vägleda oss i den verklighet som 
vi vill studera. Det aktuella kapitlet skall därför bidra till att svåra på följande 
forskningsfrågor: 

· Vad kännetecknar den svenska respektive den franska affärskulturen? 
· Vilka skillnader framkommer mellan dessa kulturer? 

Svaret till dessa forskningsfrågor blir i det aktuella kapitlet ett teoretiskt svar som skall 
bestå av flera hypoteser/antaganden konstruerade på välkända etic (universella) 
dimensioner, såsom hierarkisk distans, individualism, tidsuppfattning mm. Dessa 
dimensioner används ständigt inom management studier 3 för att jämföra olika 
affärskulturer och jag anser det befogat att utgå från dessa teorier i det aktuella arbetet. 

För att etablera vårt arbetes teoretiska grund kommer vi i detta kapitel att presentera 
Hofstedes och Trompenaars dimensioner och förklara varför vi har valt dessa i vårt 
svensk-franska fall (2.2). Sedan kommer vi att kritiskt granska relevansen av 
kulturdimensionsmetoden som vi tillämpar (2.3). 

Under de två sista avsnitten skall vi reflektera över hur Frankrike resp. Sverige placerar 
sig i förhållande till Hofstedes (2.4) och Trompenaars (2.5) kulturella dimensioner. 

Till slut (2.6) syftar kapitlet till att svara på våra två första forskningsfrågor, samt att 
föreslå  en  teoretisk  modell/ram  som  grund  för  den  empiriska  studien  som  skall  
presenteras under kapitel 3. 

2.2 DE KULTURELLA DIMENSIONERNA 

Behovet av att kunna jämföra olika affärs eller managementkulturer har vuxit i samband 
med det tidigare åberopade ”gobaliseringsfenomenet” 4, alltså, en intensifiering av 
affärsrelationer mellan företag av olika nationell ursprung, vilka relationer innebär 
handel, gemensamma projekt inom olika samarbetsramar/joint-ventures, management 
av utländska dotterbolag etablerade bortom moderbolagets nationella gränser mm. 

                                                
2 Se även sid. 16-18  i föregående kapitel. 
3 Se även avsn. 2.2.3, punkt 1. 
4 Se även sid. 5-7 i föregående kapitel. 
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2.2.1 Från socialantropologi till interkulturell management 

Mellan andra världskrigets slut och den första oljechocken 1973 känner alla OECD 
länder av en mycket hög tillväxt, en hög produktivitet som fördelas mellan löner och 
utdelning, investeringar och relativa prissänkningar. Konsumtion, export och fast kapital 
ökar och tillväxten bidrar genom ett mer utvecklat socialsystem till välfärd. Marknaden 
blir global, firmor integreras med varandra, företag förvärvas bortom landsgränser. 

Koncerner bildas: multinationella bolag blir fler och fler och utländskt kapital investeras 
i stor utsträckning i lokala industrier. Frågan om interkulturell management ställs på ett 
naturligt sätt under dessa omständigheter: moderbolagen driver dotterbolag i flera olika 
länder, staben består av ledare av olika nationaliteter, styrelser är mångkulturella, 
projekten internationella och att styra så komplexa konstellationer kräver stora 
kunskaper om de kulturer som ingår i de globala organisationernas olika enheter och 
nivåer. 
I samband med denna expansion utvecklas forskning och litteratur kring en relativ ny 
vetenskap: management. Under 60-talet regerar USA, den dominerande ekonomiska 
makten, som en universell modell, en internationell referens. Författare som Peters & 
Waterman, stora consulting groups såsom Mc Kinsey, Boston Consulting Group, Arthur 
Andersen m.fl. sprider över hela världen sina budskap om hur organisationer bör drivas, 
utvecklas och ledas. 
Denna modell kommer att relativiseras under 80-talet när Japan blir världens största 
exportland. Den japanska modellen, jämfört med den amerikanska, baseras på 
flexiblare, innovativare produktionsmetoder (kanban), ett mer kollektivist sätt att 
förhålla sig till organisationen, processer som involverar hierarkins olika nivåer, 
systematisk kvalitetssäkring (kaizen), livstidsanställning, en patriotisk relation till 
företaget mm. 
Både managementmodeller, den amerikanska resp. de japanska återspeglar sina länders 
kultur, utifrån en antropologisk definition (värderingar, vanor, sed, beteenden etc.). Då 
kommer sociokulturell antropologi och management att naturligt kopplas ihop, och det 
är inte förvånande att den första kvantitativa studien om de kulturella aspekterna av 
internationell management har genomförts av en professor i antropologi (från Limburg 
universitet i Maastricht): Geert Hofstede.  

2.2.2. Hofstede resp. Trompenaars dimensioner 

G. Hofsede (1987) kan betraktas som den första forskaren som tillämpade kvantitativa 
empiriska metoder för att observera kulturella olikheter mellan organisationer, vilka 
resulterade i en modell baserad på fyra dimensioner 5, som vi härmed påminner om: 

                                                
5 Kluckhohn & Strodtbeck (1961) hade i och för sig tidigare resonerat kring dimensioner, relaterade till 
olika problem/frågor. Dessa frågeställningar var följande: 1) Hur en individ förhåller sig till en annan? 2) 
Hur människan situerar sig i tiden? 3) Vad betyder verksamhet/arbete? 4) Hur människan förhåller sig till 
naturen? Alltså åberopar författarna fyra dimensioner: människan, tiden, arbete resp. naturen, och kulturer 
kan jämföras genom att se hur individerna förhåller sig gentemot ovannämnda dimensionerna. 
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· Kort/lång hierarkisk distans 
· Osäkerhetskontroll 
· Individualism/kollektivism 
· Maskulin/feminin 

Dessa fyra dimensioner kommer att vara min studies teoretiska grund. Den andra 
forskaren som jag kommer att referera till i mitt arbete är Fons Trompenaars 6. 
Trompenaars följer i stort sätt samma logik som Hofstede, och utvecklar ytterligare sju 
dimensioner som också kommer att teoretiskt grunda min studie: 

· Universalism/partikularism 
· Grupp/individ 
· Hög/låg affektivitet 
· Specifik/diffus 
· Uppnått/given status 
· Tidsuppfattning 
· Relation till natur 

Gemensamt för Hofstede resp. Trompenaars  är att varje kultur kan observeras utifrån 
en viss (universell/etic) dimension, och sedan graderas (som mer eller mindre 
individualist, t.ex.) 7. På detta sätt kan man komma fram till jämförelser mellan två 
specifika kulturer - vilket är ett av det aktuella arbetets syften. 

2.2.3. Motivering bakom Hofstede resp. Trompenaars dimensioner. 

Varför skall vi referera till dessa två forskare? Jo, Anledningar till detta är att deras 
teorier är väl ansedda inom interkulturell management forskningsstudier; deras 
dimensioner täcker ett brett antal kulturella särdrag och de är baserade på omfattande 
empiriska studier. 

· Hofstede resp. Trompenaars dimensioner är flitigt använda inom interkulturell 
management studier, och dess skapare är bland de mest citerade forskarna i detta 
ämne. Schaffer & Riordan (2003) i en redogörelse av de metodologier som brukar 
användas vid interkulturella studier i internationell management berättar att 94 % av 
de 210 utforskade studierna tillämpade en etic inriktad fler dimension metod, och att 
41 % av dessa studier direkt hänvisade till Hofstedes kulturella dimensioner. Vi 
befinner oss därför på väl utforskad mark, såväl teoretiskt och metodologiskt. 

· Hofstede och Trompenaars dimensioner täcker sammanfattningsvis elva kulturella 
drag,  vilket  bör  hjälpa  oss  att  närma  empirin  med  en  relativt  bred  teoretisk 

                                                
6 Fons Trompenaars är en nederländsk-fransk forskare (Wharton University), tidigare forskare/utvecklare 
vid Royal Dutch Schell, och numera verksam som internationellt erkänd konsult inom interkulturell 
management. 
7 Denna gradering innebär ingen hierarkisering, eller rankning av kulturer. Både Hofstede och 
Trompenaars försvarar tydligt tesen att en kultur (och dess lösningar till vissa problem - bl.a. 
manageriala) ej kan underordnas den andra. Alltså tar båda forskarna definitivt avstånd från all form av 
etnocentrism eller evolutionism som skulle leda till att betrakta en kultur som överlägsen den andra. 
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referensram.  Vi  kan  passa  på  att  påpeka  att  Hofstede  och  Trompenaars  inte  är  de  
enda som har utvecklat kulturella dimensioner: andra forskare har kommit fram till 
ytterligare dimensioner. I detta avseende måste vi nämna E. T. Halls teori om bred 
resp. snäv kontext kultur (1979:105 ff.), där bl.a. relationen till tid spelar en 
avgörande roll. Vi kommer givetvis att referera till Hall under denna avhandlings 
gång, men vi kommer inte att gå igenom hans låg/hög kontext dimension i detta 
kapitel, dels därför att vi måste sätta en gräns när det gäller antalet dimension vi vill 
hantera (annars, kunde vi också integrera flera andra teorier, och utgå från 
sammanlagt mer än femtio kulturdimensioner..!); dels därför att Halls dimension kan 
kombineras med Trompenaars teorier. 
Det finns nämligen starka samband mellan Halls breda kontext kultur och 
Trompenaars, partikularistiska, affektiva, diffusa, polykrona kultur å ena sidan, Halls 
låga kontext och Trompenaars universalistiska, rationella, specifika och monokrona 
kultur å andra sidan. Till slut kan vi påpeka att Hall utvecklar en komplex 
monodimensionell modell (kontextdimensionen), som han själv bryter i 156 sub-
dimensioner, vilket anses härmed vara en modell som är betydligt svårare att hantera 
än Hofstede resp. Trompenaars enklare flerdimensionella modell. 

· Dimensionerna är baserade på omfattande kvantitativa empiriska studier 8,  vilket är 
bra med hänsyn till att jag kommer att utföra en kvalitativ studie, och, utan att göra 
avkall på vad vi kommer att utveckla under nästa kapitel, kan vi säga redan nu att 
metodologin bakom min empiriska studie blir kvalitativ, dvs. att vi skall studera 
verkligheten genom fallstudier, öppna intervjuer mm. som kommer att förse oss 
(hoppas vi!) med ett innehållsrikt material. 
Men denna rikedom kan bli i sig ganska ostrukturerad: vi kommer att hantera en 
massa information i vilken vi inte får gå vilse! Hofstede resp. Trompenaars har i sina 
egna studier om nationella affärskulturer arbetat kvantitativt 9, och kommit fram till 
skalabaserade dimensioner vilka kommer att tillåta oss att bättre strukturera vårt 
kvalitativa tillvägagångssätt. 

· Enligt Popper (1959) har teorier baserade på ett omfattande empiriskt material en 
större ”undersökningsförmåga” (a greater predictive power).  Vad  betyder  det?  Jo,  
enligt Popper är det viktigt att dels närma sig empiri med väl utvecklade teoretiska 
verktyg (teser), dels att dessa teoretiska verktyg/teser själva har utvecklats utifrån 
omfattande empiriska observationer. Då kan man observera och begripa nya fenomen 
utan att ”drunkna” i empirin. I vårt fall vill vi begripa vad som händer vid svensk-
franska samarbeten, och Hofstede resp. Trompenaars väl empiriskt och kvantitativt 
grundade teorier kommer att vara av stor hjälp för att kunna bemöta, strukturera och 
förstå vad vi observerar och som per definition är abstrakt och komplext. 

                                                
8 Hofsedes dimensioner baseras på ca 80 000 intervjuer i 55 länder, Trompenaars på ca 70 000 intervjuer i 
50 länder. (se även avsn. 2.4 resp. 2.5). 
9 Härmed kan vi påpeka att Halls teorier som vi tidigare har åberopat är huvudsakligen baserade på 
kvalitativa och induktiva observationer (Dowling, Festing & Engle, 2013). Vi föredrar därför att hålla oss 
fast vid Hoftede resp. Trompenaars kvantitativt underbyggda dimensioner. 
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2.3 KULTURDIMENSIONSMETODEN 

Vi har härmed givit fyra skäl bakom vårt val av Hofstede resp. Trompenaars kulturella 
dimensioner. Men kulturdimensionsmetoden har liksom andra metoder både fördelar 
som begränsningar, vilka vi skall reflektera över i detta avsnitt. 

Vi kommer därför att resonera kring vilka aspekter av kulturdimensionsmetoden som är 
trovärdiga, och rättfärdiga dem (2.3.1), sedan kommer vi att kritiskt begränsa metoden 
och presentera våra reservationer (2.3.2). Vi kommer därefter att ställa en 
grundläggande metodologisk fråga: kan vi tillämpa en metod som hänvisar till och 
baseras på breda nationella egenskaper på individnivå? (2.3.3). 

2.3.1 Rättfärdigande av kulturdimensionsmetoden 

Vid ett informellt samtal under en kollegas disputationsmiddag uttryckte en tysk 
professor från Mannheim universitet detta: 

Även om dimensionerna är trettio år gamla, även om de är alldeles för kvantitativa och 
reducerande kan man inte bortse från Hoftedes analys: han var den första att vetenskapligt 
jämföra managementstilar med sina dimensioner. 

Jag tycker att det finns mycket i detta spontana påstående: det sätter ljuset på Hoftedes 
(och därefter kulturdimensionsmetodens) väsentliga bidrag till den interkulturella 
management problematiken samtidigt som det understryker tillvägagångssättets gränser. 
Men låt oss först kommentera metodens starka sida. 

· Det var det första studiet i sin art, vilket var banbrytande på sin tid. Geert Hofstede 
hade tillämpat den sociokulturella antropologins 10 metod till ledarskap (Management 
Sciences), ett nytt angreppssätt på problematiken. Hoftedes verk öppnade dörren mot 
nya studiefält och följaktligen nya forskningsprojekt i ämnet. 

· En ”fragmentering” av kulturbegreppet i flera dimensioner tillåter ett närmande av 
begreppets mångfaldiga och interagerande komponenter. Även om kulturen bör 
betraktas som en helhet, är det viktigt att kunna observera dess komponenter, precis 
som det är viktigt att observera hur hjärtat, hjärnan, lungorna fungerar för att förstå 
hela kroppens - och vidare livets mekanism. De kulturella dimensionerna klargör 
kulturens komplexitet. Som Demorgon (2000:34) uttrycker det: 

Dessa reduceringar kan vara dynamiska, berikande. Man upptäcker ett begränsat antal 
grundläggande antagonismer eller dimensioner. De är fundamentala och kan först 
studeras var för sig. Deras samspel tillåter oss sedan att förstå vad vi tidigare inte kunde 
se då verklighetens alla komponenter otydligt blandades samman. [förf. övers.] 

· Dessa dimensioner kan betraktas som välfungerande verktyg som kan användas med 
resultat: vi har redan åberopat (avsn. 2.2.3, punkt 1) att Hoftedes resp. Trompenaars 

                                                
10 Egentligen lånar Hofstedes sina kulturella parametrar (som han vill ha så objektiva som möjligt) från 
animaletnologi: detta är tydligt vad gäller stark vs svag hierarki, individuellt vs kollektivt eller maskulin 
vs feminin (Demorgon, 2000:49). 
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dimensioner tillämpas i talrika akademiska sammanhang, vilket gör att mitt arbete 
kan jämställas och jämföras med andra studier i ämnet. 

· Dessa dimensioner (t.ex. individualism/kollektivism) motsvarar naturliga, nästan 
triviala antagonismer. Vem har inte talat om de välorganiserade tyskarna versus de 
oorganiserade italienarna? Eller om de pratsamma fransmännen versus de tysta 
svenskarna? Visst handlar det om grova stereotyper, men vi är (tyvärr!) vana vid att 
resonera så. Å andra sidan kan vi påpeka att de mest grundläggande postulaten som 
våra civilisationer står på är kategoriska antagonismer: Gud/djävulen; det goda/det 
onda; dagen/natten; yin/yang; livet/döden; man/kvinna etc. Och den ena ändpunkten 
av dessa antagonismer kan inte definieras, förklaras eller nämnas i avsaknad av den 
andra… 

· De kulturella dimensionerna är universella 11 i den mån att de kan implementeras på 
vilken kultur som helst, de är perfekta etic verktyg i detta avseende och de kommer 
att underlätta jämförelser mellan i vårt fall den svenska resp. den franska 
managementstilen. 
Är den svenska resp. den franska ledarstilen auktoritär eller delegerande? Är franska 
resp. svenska tjänstemäns status uppnådd eller given? Har fransmännen resp. 
svenskarna en linjär eller synkron relation till tiden? Frågorna tack vare 
dimensionernas dualism är relativt tydliga och lätta att ställa… Även om svaren som 
vi skall se blir mer nyanserade och komplexa än själva frågeställningarna. 

Jo,  att  jämföra  kulturer  kräver  nyanser.  Även  om  antagonismer  är  vanliga  som  vi  har  
sett i människornas grundläggande tankegångar, för att närma oss verkligheten kommer 
det att krävas ytterligare resonemang: verkligheten är varken svart eller vit. 

2.3.2 Kritik av kulturdimensionsmetoden 

I Mannheim professors ovannämnda citat hävdades att Hofstedes dimensioner var 
reducerande, men detta är ju fallet med alla metoder som fragmenterar en komplex 
helhet: att studera en del av en helhet är per definition reducerande. Att vara medveten 
om detta gör att vi sedan kan rekonstruera helheten efter en fördjupad studie av det 
samspel som regerar mellan delarna, vilket tillåter oss att sedan förstå helhetens 
komplexitet. Låt oss gå vidare i vår kritik. 

· De kulturella dimensionerna är statiska, fasta, medan de kulturella beteendena är 
föränderliga. Alltså kan vi väl definiera på nationell nivå vad t.ex. en hierarkisk 
kultur är, men vi kan inte påstå att de individer som tillhör denna kultur kommer att 
blint respektera och agera enligt de skrivna eller oskrivna regler och normer som 

                                                
11 Hofstede (Bollinger & Hofstede, 1987:155) hävdar själv att ”våra fyra kulturella dimensioner 
beskriver manlighetens universella problem: de uppfyller antropologen Kluckhohns villkor för att 
etablera en universell typologi av kulturerna […]. Dessa fyra dimensioner är teoretiskt grundade och 
upplyser om mänsklighetens grundläggande frågor på vilka varje kultur skall svara”. Han tillägger dock 
senare (Ibid.:156) att ”Dessa fyra dimensioner är inte nödvändigtvis heltäckande […]. Först kan det vara 
så att flera dimensioner kan finnas, som också täcker mänsklighetens fundamentala problem, men som vi 
inte har upptäckt i vårt studium därför att vi inta har ställt relevanta frågor” [förf. övers.] 
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hierarkin ställer (Demorgon, 2000). Denna fråga är av stor vikt när det gäller att 
rättfärdiga användningen av sådana dimensioner (som återspeglar en nation, en 
civilisations förhållande till grundläggande värderingar och problematik) inom ett 
empiriskt studium som handlar om individer i relation med varandra (se även 
följande avsnitt). Alltså, nationella värderingar motsvarar inte nödvändigvis 
individuella beteenden (Dowling, Festing & Engle, 2013). 

· Dimensionerna, som ofta är antagonismer, främjar ett manikeiskt sätt att förhålla sig 
till verkligheten. Vi har sagt att verkligheten inte var svart eller vitt, och vi har 
åberopat behovet av att relativisera våra omdömen. Vissa dimensioner bär med sig 
både en positiv och en negativ prägel (se även sid. 8, fotnot 10: Att betrakta ett 
begrepp utifrån två motsatta aspekter, t.ex. hierarkiskt/egalitärt, leder till att 
definiera en ”korrekt” karaktär och en ”inkorrekt” sådan, beroende på vilken sidan 
av begreppet man kulturellt befinner sig), och vi måste eliminera i vår analys de 
subjektiva bedömningar som vår egen kulturella tillhörighet kan leda till. 

· Dimensionerna refererar till begrepp vars betydelse kan variera mellan olika kulturer. 
Vi har tidigare sett, att Sapir (1929) åberopar dessa semantiska skillnader: ”Det finns 
inte två språk som strukturellt är tillräckligt lika för att kunna återspegla på samma 
sätt den sociala realiteten”. 

Alltså, innan man tillämpar en viss dimension på två kulturer (t.ex. hierarkisk 
distans), är det viktigt i vårt fall att utreda om de berörda begreppen har samma 
innebörd i vardera samhälle (har hierarki samma betydelse i Frankrike som i 
Sverige?). Man kan härmed hävda att hierarki är mer negativt präglat här i Sverige än 
i Frankrike 12, mer om detta senare i avhandlingen (sid. 61). 

· Punkten ovan kan få oss att undra om dimensionerna, som avses vara universella 
(etic tillvägagångssätt) verkligen är det, när kulturerna kan förhålla sig så olika till 
vad en dimension betyder. Denna semantiska och innebördsmässiga ambivalens bör 
tas hänsyn till när vi tillämpar metoden. Problematiken exemplifieras av Demorgon 
(2000:43): 

Hoftedes antagonism individuell/kollektiv är ett i sig ett relevant biologiskt begrepp som 
han alltför hastigt tillämpar på ett sociologiskt studiefält, där begreppet ej är så relevant. 
De samhällen som anses, eller anses själva vara individualistiska utnyttjar i själva verket 
individualismen för att förverkliga sina kollektiva mål, liksom till slut de så kallade 
kollektiva samhällena. Genom att göra det, utövar de individualistiska samhällena sin 
makt som vilket kollektivt politiska system som helst. [förf. övers.] 

· Till slut kan man undra om de slutsatser som Hofstede och Trompenaars m.fl. kom 
fram till för mer än trettio år sedan nu fortfarande stämmer. Visst förändras inte en 

                                                
12 L. Romani (2008:127-161) redogör en utförlig analys av vad hierarki betyder för japanska respektive 
svenska forskare som deltar i ett empiriskt studium. För de första betyder hierarki en naturligt och 
nödvändigt kollektivist system med tydliga roller, fördelat ansvar och anpassade koder medan för de sista 
- svenskarna - förknippas hierarki med makt, auktoritet, bristande demokrati och omodernt system. Två 
olika innebörder alltså. 
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civilisations grundläggande värderingar under en så kort tidsperiod 13, men ändå, en 
generation har gått, och mycket har hänt på det sociala planet. 

60-talet uppror (och särskilt maj 68 i Frankrike) t.ex. ledde till ett mindre auktoritärt 
samhälle. Barnuppfostran och utbildningssystemen har blivit mer horisontella, 
liberala, liksom relationerna och kommunikationen mellan de yngre generationerna, 
vilket bör påverka t.ex. Hofstedes hierarkiska distans dimensionen. 

Kvinnor har med framgång fått en betydligt mera jämställd position i samhället (i 
västländerna i alla fall), vilken inte kan jämföras med den som de hade under 
Hofstedes studie, och detta bör påverka maskulin/feminin dimensionen. 

Våra samhällen har också blivit mer individualistiska (det ständiga talet om 
individens egen utveckling, heligförklaringen av ens prestationsförmåga, konkurrens 
som religion, främjande av materiell konsumtion etc.) gör att antagonismen 
individuell/kollektiv som Hofstedes studerade för trettio år sedan förmodligen också 
har fått en annan innebörd. 

Detsamma gäller dimensionen osäkerhetsundvikande i en tid där globaliseringen, de 
hastiga informationsflödena, de finansiella skakningarna, de geopolitiska 
spänningarna och den internationella konkurrensen ställer människor i en stressig 
och oroande omgivning i en perpetuell och snabb förändring. Även om det aktuella 
arbetet ej är en avhandling i sociologi, måste vi ändå och i viss mån ta med dessa 
förändringar i beräkning. Som d’Iribarne (1989:6) säger: 

Varaktigheten av varje kultur, även om kulturen påverkas av mångfaldiga förändringar, 
utgår från stabiliteten av det grundläggande oppositionssystemet på vilket kulturen 
baseras. Sålunda är t.ex. kontrasten adlig/vanlig grundläggande i den franska kulturen, 
medan definitionen av vad som är adligt resp. vanligt har utvecklats och varierat under 
tidens gång. [förf. övers.] 

Kortfattat är kulturerna under ständig rörelse, och det blir därför viktigt att ej ta 
dimensionerna som givna, men att betrakta dem som mycket användbara redskap som 
skall hjälpa oss i ett första skede att ringa in och avgränsa skillnaderna mellan den 
franska och den svenska affärskulturen. Sedan skall en djupare analys utföras. 

2.3.3 Tillämpningen av kulturdimensionsmetoden på individnivå 

Med hänsyn till, och trots ovannämnda reservationer ser jag många fördelar och en stor 
användbarhet i Hofstedes resp. Trompenaars dimensioner eller antagonismer, och det 
blir spännande att se hur den franska resp. den svenska affärskulturen teoretiskt 
förhåller sig till dessa dimensioner. Ännu mer spännande blir det att se hur teorin 

                                                
13 Levi-Strauss (1958) förklarar att existensen av en kulturell kontinuitet ej är oförenlig med samhällets 
förmåga att utvecklas. En organisation, ett samhälle i ständig förändring grundar sin identitet på 
egenskaper som är mycket stabilare än själva organisationerna och samhällena: ”I varje fall finns något 
som består, och en historisk analys opererar ett slags filtrering som låter den lexikografiska betydelsen 
av institutioner och sed passera genom, men som behåller kulturens strukturella elementer”. [förf. övers.] 
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stämmer med den verklighet som den kommande empiriska undersökningen kommer att 
återspegla. Men då måste man ställa följande grundläggande fråga: 

Är de kulturella dimensionerna, som relaterar till värderingar fördelade på nationsnivå 
och som baseras på kvantitativa analyser genomförda i stor skala, tillämpningsbara på 
ett mindre studiefält där det inte är nationer eller organisationer som är i direkt 
relation med varandra, utan individer? 

Detta problem har varit en av huvudfrågorna i L. Romanis avhandling (2008:122): 
The cultural dimensions used in the cross-cultural management literature have frequently 
been developed for the national level of analysis. Their utilisation should be performed at 
the level for which they are intended. However, studies that have used national cultural 
dimensions at the individual level of analysis have obtained coherent results […]. 
Intrigued by these results and the similarities in the theoretical foundations between 
dimensions developed for the cultural and individual level of analysis, I have devoted this 
chapter to examining cultural-dimensions constructs. 

L. Romani utför sedan ett empiriskt studium av japanska resp. svenska forskargrupper 
(inom medicin) där hon granskar om de nationella dimensionerna 14 stämmer  på  
individuell nivå. Slutsatsen är följande (Ibid.:123): 

In order to verify the relevance of using the cultural-dimension constructs at the 
individual level of analysis, the empirical study analyzes 31 interviews with researchers 
involved in international research collaboration. The outcomes of the analysis shows the 
relevance of using cultural-dimensions constructs for the individual level of analysis. 
Three principal themes expressed in the interviews are appropriately explained through 
the cultural dimensions of Individualism/Collectivism, Power Distance and Masculinity. 

L.  Romani  (Ibid.123) understryker också vikten att kombinera kulturella dimensioner 
för att förklara fenomenen. Att använda enbart en dimension, eller flera dimensioner för 
sig utan att sammankoppla dem räcker inte och kan dessvärre leda till felaktig analys: 

The combination of cultural dimensions to amplify the explanatory power of empirical 
observations is advocated by Kirkman et al (2006), in their recommendation for future 
research. They contend that studies of a phenomenon through consideration of more than 
one cultural dimension simultaneously explain the encountered variance more fully than 
studies using only one dimension. 

Vi skall givetvis återkomma till dessa grundläggande relevansfrågor under nästa kapitel 
när vi skall konstruera metodologin bakom det empiriska studiet. Men innan dess skall 
vi gå igenom Hofstede resp. Trompenaars dimensioner. Detta blir en relativt lång 
genomgång 15 eftersom jag önskar avgränsa ”användbarhet” av dessa dimensioner, samt 
rättfärdiga deras tillämpning vid det kommande empiriska studiet genom att bryta ner 
och studera vad dessa dimensioner innebär inför vår jämförelse mellan Sverige och 
Frankrike. 

                                                
14 L. Romani hänvisar till kulturella dimensioner från Hofstede (1980), Hampden-Turner & Trompenaars 
(1993), Sagiv & Schwartz (2000) resp. House et al. (2004). 
15 En syntes presenteras under avsn. 2.6, sid 94 ff. om läsaren vill gå direkt till genomgångens resultat. 
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2.4 HOFSTEDES DIMENSIONER 

Hofstede själv bryter ned var och en av sina fyra dimensioner. Om vi tar hierarkisk 
distans t.ex. deklineras denna dimension i 40 ”antagonismer” (såsom kall/milt klimat; 
rättvist/orättvist samhälle mm.), grupperade i tre områden (grunder, karakteristik resp. 
konsekvenser av kort resp. lång hierarkisk distans). Om vi tar Hofstedes samtliga fyra 
dimensioner, har vi sammanlagt 137 antagonismer att handskas med. Det är mycket. 

I en tidigare version av detta kapitel hade jag resonerat utifrån dessa samtliga 137 
antagonismer, systematiskt avgränsat vilka av dessa nedbrytningar var relevanta och 
kunde teoretiskt rättfärdiga en kulturell skillnad mellan Sverige och Frankrike. Men när 
jag läste igenom igen denna första version upptäckte jag att den var för utförlig i 
förhållande till mitt arbetes syfte. Härmed har jag kortat av något kapitel, och enbart 
behållit de egenskaper som anses vara relevanta i vårt fall: alltså de faktorer som bidrar 
till att kunna svåra på våra två första forskningsfrågor: 

1) Var kännetecknar den franska resp. den svenska affärskulturen (emic orienterat 
tillvägagånsgsätt: vi skall ”i djupet” beskriva vardera kultur). 

2) Vilka skillnader uppkommer mellan dessa två kulturer (etic orienterat 
tillvägagångsätt: vi jämför de två kulturerna utifrån gemensamma dimensioner i syfte 
att identifiera de skillnader som finns mellan de studerade kulturerna). 

Åter till Hofstedes studie, nu… Jo, mellan 1967 och 1973 genomförde G. Hofstede 
inom den världsomfattande koncernen ”Hermes” (egentligen IBM) en omfattande studie 
utifrån ett frågeformulär om olika värderingar, eller dimensioner (vi har redan sett 
vilka). Sammanlagt analyserades 73 267 användbara formulär, vilka kom från 50 länder 
och 3 regioner där koncernen hade etablerat dotterbolag. Efter statistisk bearbetning av 
enkätresultat gavs varje land ett visst antal poäng (och detta för varje dimension) på en 
skala från 1 till 100. Här följer Sverige resp. Frankrike positioner på Hofstedes skalor 
om varje dimension: 

Dimension Sverige Frankrike 

Hierarkisk distans (kort: 1 - lång:100) 31 68 

Osäkerhetskontroll (låg:1 - hög: 100) 29 86 

Individualism (svag:1 - stark:100) 71 71 

Maskulinitet (svag:1 - stark:100) 5 43 

(Resultaten utgår från 11 337 enkät från Frankrike, resp. 2 432 Från Sverige) 

Vi kan konstatera att stora skillnader råder mellan Sverige och Frankrike när det gäller 
hierarkisk distans och osäkerhetsundvikande, där respektive land befinner sig vid 
skalornas motpoler. När det gäller maskulinitet befinner sig Frankrike i mitten, och 
Sverige bland de minst maskulina länderna (i själva verket det mest feminina bland alla 
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studerade länder). Bägge länderna anses däremot vara lika individualistiska. Allt detta 
är grova drag, dock vägvisande. 

2.4.1 Hierarkisk distans 

Som introduktion till detta avsnitt om hierarki skulle jag vilja berätta en anekdot. Året 
var 2004 och jag utförde mitt första officiella besök till ett av våra partnersuniversitet: 
Rennes. Under min vistelse blev jag inbjuden till att hälsa på juridiska fakultetens 
dekan. Fullt medveten av vad detta innebar satte jag på mig min mörka kostym, en 
lämplig skjorta och en sidenslips (jag behöver inte tillägga att mina skor var 
välputsade). En fransk kollega, min kontakt i Rennes, följde med och vi kom in 
dekanens förrum, där en sekreterare bad oss att vänta en stund medan hon slog en signal 
till dekanen. Efter några minuter öppnade dekanen sitt rums dörr och bjöd oss in. 
Rummet vad väldigt stort, smakfullt, klassiskt möblerat (vackert snickrat bibliotek, 
orientmattor, tavlor, bekväma fåtöljer). Dekan satt inte bakom sitt bord, men i en av de 
fåtöljerna, tillsammans med oss alltså. Denna anekdot visar två saker: 

· Vad en dekans status innebär i en fransk juridisk fakultet, och de tydliga makt 
accessoarerna (sekreterare, förrum, rummets storlek och inredning) som förknippas 
med ens position (dekanen hade också en reserverad plats på parkeringen). 

· Att denna status också är ett verktyg för att kommunicera, för att sända tydliga 
signaler.  Genom att  öppna  själv  sin  dörr  och  att  direkt  bjuda  in  oss,  och  genom att  
sitta bland oss visade dekanen att hon inte ville ha någon större formalism vid detta 
möte, att hon betraktade mig som en (nästan) likvärdig i sammanhanget. Hon visade 
också att hon visste att införandet av en hierarkisk distans gentemot en person som 
kom från ett utländskt universitet ej vore passande. 

Roligt nog kom min franska kollega (den som var med mig hos dekanen i Rennes) på 
besök i Linköping två månader senare. Jag bad honom att följa mig för att hälsa på vår 
dekan. Vi knackade på vår dekans dörr (inget förrum i Linköping). Dekanen, iklädd 
slitna jeans och en gammal uttöjd ulltröja, med en 5 dagars skägg, bad oss att komma in. 
Efter samtalet sade min franske kollega ”Man är väldigt cool i Sverige!”. 

Detta  fall  skulle  ha  kunnat  vara  ett  mindre  empiriskt  fall  på  sitt  sätt!  Men  låt  oss  
återkomma till Hofstedes hierarkisk distans vilken han förklarar enl. följande (1987:82): 

Den hierarkiska distansen kan mätas utifrån den uppfattning en underordnad har om hans 
överordnades makt, därför att den underordnades mentala representation av chefens makt 
kommer att avgöra hans beteende. Den hierarkiska distansen är precis uppfattningen om 
hur ojämlikt makten fördelas mellan den som har makten och den som är underordnad 
den. Eftersom denna uppfattning varierar mycket mellan länder, kan hierarkisk distans 
begreppet ses som ett mycket talande kriterium för att jämföra kulturer. [förf. övers.] 

Hoftedes första slutsats (1987:87) efter studiet är att särskilja två ”hierarkiska regioner”: 

Det första fastställandet är följande: de europeiska latinska länderna (Italien, Frankrike, 
Belgien, Spanien…), de sydamerikanska länderna kring Karibien (Mexico, Venezuela, 
Kolombien…)  samt  centrala  Afrika  visar  på  en  lång  hierarkisk  distans,  medan  de  
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germanska, skandinavistiska och anglosaxiska länderna visar en betydligt kortare 
hierarkisk distans. [förf. övers.] 

I detta sammanhang är vi inte förvånade att konstatera att Frankrike ligger på 68 på 
Hofstedes 100 poäng skala, och resp. Sverige på 31, vilket bekräftar påståendet ovan. 
Men att direkt dra slutsatsen att Frankrike vore ett hierarkiskt land och ej Sverige vore 
en reducering, och därför är det viktigt att gå vidare i Hofstedes teoretiska påståenden 
genom att observera hur han bryter ner hierarkisk distans i tre områden: grunder, 
karakteristik och konsekvenser. Som vi skall se innehåller dessa områden ett flertal 
påståenden som jag har grupperat i rubriker för att underlätta närmandet, och som vi 
skall kommentera. 

· Hierarkisk distans: grunder och orsaker 

Kort hierarkisk distans Lång hierarkisk distans 

a) Klimat, ekonomi och resurser 

Kontinentalt, kallt klimat Medelhavs-, tropiskt, milt/varmt klimat 

Gruppens/samhällets överlevnad/tillväxt kräver att 
man ingriper, bearbetar naturen (få naturliga resurser) 

Gruppens/samhällets överlevnad/tillväxt kräver ej att 
man ingriper, bearbetar naturen (naturliga resurser) 

Gruppen behöver tekniska lösningar Gruppen behöver inte omfattande tekniska lösningar 

b) Politik och samhälle 

Förändringar, reformer och teknisk utveckling Konservatism och svag teknisk utveckling 

Decentralisering av den politiska makten Centraliserad (koncentrerad) politisk makt 

Stora historiska händelser: självständighet, federalism, 
förändringar 

Stora historiska händelser: ockupation, kolonialism, 
imperialism 

Lagarna berör prinsen Lagarna berör ej prinsen 

c) Auktoritet 

Undervisning sker som en dialog Undervisning ex-katedral av allvetande lärare 

Auktoriteten ifrågasättas Auktoriteten ifrågasättas inte 

Ur Bollinger & Hofstede, 1987:91 

a) Klimat, ekonomi och resurser 

Sverige har ett kallt klimat, och har längre varit resursfattigt medan Frankrike har ett 
mildare klimat med tillgängligare och varierade resurser. I dessa avseenden borde 
Hofstedes antagonismer preliminärt stämma, och hans förklaring är följande (Ibid.:89): 

Nyckeln som hjälper att tolka detta [skillnaden mellan ett kallt resp. varm klimat] är behovet av 
teknologi som sine qua non är en förutsättning för vissa folks överlevnad. Överlevnad av en grupp 
i kalla länder kräver att man skyddar sig mot de utmaningar som naturen ställer. Bara de som har 
en minimal teknisk kompetens överlever. [förf. övers.] 

Det  är  sant,  givetvis  (även  om  livet  i  ett  varmt  klimat  egentligen  ej  är  lättare  än  i  en  
kallt!), men ej riktigt i vårt svensk-franska fall. Om det vore så borde Frankrike vara 
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underlägset Sverige på det tekniska planet, men det är inte så: Frankrike har t.o.m. 
startat sin industriella revolution tidigare än Sverige, och båda länderna har likvärdiga 
mycket höga tekniska nivåer. Frankrike, ett varmt och Medelhavsland till trots, står i 
grunden för Europas flyg och rymdindustri, samt har utvecklat en del höga teknologier 
(transport, kärnkraft, läkemedel, elektroteknik, byggkonst mm.). De franska 
framgångarna grundas dock ej på behovet att kämpa mot ett hårt klimat, men på 
geopolitiska skäl (Braudel, 1986). 

I Frankrike står Ludvig den XIV och sedan Napoleon (den Förste och sedan den Tredje) 
bakom landets stora ekonomiska initiativ och tillhörande strukturer (Les Grandes 
Écoles, t.ex.). Erövrandet och exploateringen av kolonierna har givit landet omfattande 
primära resurser (malm, gas, jordbruk, gummi). Det första världskriget har lett till 
massproducering av motorer, fordon, flygplan, båtar och vapen. Frankrikes geografiska 
position i Europa har tidigt lett till avancerade logistiska lösningar och infrastruktur. 
Alltså det är mycket mer en politisk vilja på nationell nivå samt omfattande och 
dramatiska historiska händelser som står bakom den franska teknologin än 
klimatrelaterade orsaker. 

Industrialismen och de tekniska framgångarna i Sverige å sin sida är mer kopplade till 
uppfinningen och storskalig exploatering av naturliga resurser (stål, koppar, trä, 
vattenkraft), en gammal handelstradition, synnerligen med Tyskland (Hansan) och 
dynamismen av det privata kapitalet kombinerat med en mycket stor teknisk skicklighet. 
Alltså är den svenska relationen till teknisk utveckling, företagande och innovation 
mycket mer pragmatisk än i Frankrike där politiska krafter styr, och är, Hofstede till 
trots, ej baserade på klimatiska skäl. 

Som sagt, vardera av landen har nått likvärdiga nivåer av teknologi och likheterna 
mellan deras ekonomiska strukturer är faktiskt slående (detsamma gäller BNP per 
kapita; social omfördelning; jordbruk, industri och tjänster i proportion till den 
nationella produktionen). 

Avslutningsvis ser jag inte många kopplingar mellan hierarki å ena sidan, klimat resp. 
teknisk, ekonomisk och social utveckling å andra sidan i vårt svensk-franska fall. 
Sveriges och Frankrikes är mer lik än olik i detta sammanhang, men politik och landets 
inblandning i världsomfattande händelser står huvudsakligen bakom den franska 
ekonomiska utvecklingen, medan handel och privat företagande står bakom den 
svenska. Detta kan ha en större betydelse än klimatet för att förstå skillnaderna när det 
gäller hierarkisk distans i respektive länder. 

b) Politik och samhälle 

Däremot anser jag att Hoftedes analys ang. politik och samhälle är belysande. Även om 
det finns stora likheter mellan Frankrike och Sverige (representativt politiskt system, 
arbetarklassens utbildning, medelklassens omfattning, nationstillhörighetskänsla), 
åberopar Hoftedes fyra sub-dimensioner som utan tvekan motsvarar resp. lands 
hierarkiska distans: 
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Reformbenägenhet v:s konservatism. Här kan vi relatera Sverige till reform, Frankrike till 
konservatism. Frankrike är ett land som är mycket svårt att förändra (De Gaulle sa 
”Man kan inte regera över ett land som har 365 sorts ostar”!). Fransmännen vill inte 
störas av förändringar som initieras och styrs av utomstående (även regeringen och 
lagar!). Demonstrationer och strejker är fransmännens sätt att visa sitt ogillande visavi 
allt initiativ som skulle ändra deras aktuella ställning. 

Här kan vi också konstatera hierarkins stora paradox: i det hierarkiska Frankrike tvekar 
man inte att gå rakt emot beslutsfattarna trots att de personifierar och representerar 
själva hierarkin. Svenskarna är definitivt mycket reformbelägna, och har stor respekt för 
de politiska besluten och det allmänna intresset (daun, 1989). 

Decentralisering mot centralisering. Denna antagonism kan också tas i beaktande i vår 
jämförelse. Frankrike är definitivt ett centraliserat land (Bourdieu, 1989) i många 
avseenden (landets administrativa organisation, byråkratins vikt, företagens kultur i 
övrigt där makten koncentreras i toppen av pyramidala strukturer), medan Sverige 
snarare är federalt, med självstyrda kommuner, en effektivare och lättare byråkrati, fler 
horisontella organisationer, mer delegerande beslutsprocesser. 

Frankrikes centralisering hittar sin grund i landets historiska och politiska utveckling: 
att skapa en nation ur ett politiskt och geografiskt splittrat område, delad i mäktiga och 
näst intill självständiga grevskap och hertigdömen har varit huvudsyftet för Frankrikes 
monarkier, och en tvingande administration och envälde har varit kungamaktens främsta 
verktyg (liksom senare Republikens, i flera avseenden). 

Stora historiska händelser. Här igen kan vi konstatera tydliga skillnader mellan Frankrike 
(kolonialism, imperialism, krig) och Sverige (neutralitet, federalism). Efter den 
imperialistiska stormaktstiden (1650-1750) har Sverige så småningom och utan större 
historiska skakningar (sista krig år 1814) utvecklats, reform efter reform, mot ett 
egalitärt samhälle, där klass-, kön- och generationsskillnader har reducerats, där den 
sociala dialogen har främjats, där konsensus har ersatt konflikter och spänningar. 

Frankrike har haft kolonier, varit världens andra imperium (efter det engelska), har gått 
igenom upprepade krig (Napoleons fälttåg, koloni erövrandet under 1800-talet, krig mot 
Tyskland 1870, 1914, 1939, Indokina och Algeriet krigen 1946-1962) och konflikter 
liksom revolter och revolutioner (1789, 1830, 1848, 1870 och 1968). Alltså, kan dessa 
historiska och samhälls omvälvningar ha lett till att ett vertikalt och direktivt ledarskap 
har prioriterats framför en mer horisontell och dialogbaserad typ. 

Lagarna och prinsen. Här kan man också resonera kring maktens relation till lagen, och 
konstatera  att  det  är  allmänt  känt  att  franska  politikerna  ser  sig  själva  som  utanför  
lagarnas ram. Utan att tala om korruption eller brott, vilket endast uppkommer 
undantagsvis, handlar det mer om en mentalitet, ett kulturdrag som handlar om vissa 
maktrelaterade privilegier (dekorum, regeringsbilar, bostad mm) som bara de utvalda, 
eliten, kan tillägna sig, och som skiljer dem från gemene man. 
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Den svenska politikern är definitivt mera vanlig, tillgänglig och ödmjuk än den franska 
(t.o.m. dess språkbruk och klädsel är enklare), och denne hittar sin legitimitet i en kort 
hierarkisk distans gentemot folket. Den hierarkiska distansen mellan den högtställda, 
elitiska franska politikern och det franska folket är betydligt större. 

Vi kan förvänta oss av den état d’esprit (anda) som regerar i den politiska eliten också 
kommer att prägla företagen, eftersom det franska utbildningssystemet för vidare till 
organisationerna denna elitiska kultur, med sin inneboende hierarkisk distans och 
föreställda privilegier 16 (se även fotnot 26 sid. 26 i föregående kapitel, samt Salzers 
citat sid. 31). 

c) Auktoritet. 

Här också kan Hofstedes analys betraktas som grundad när det gäller hierarkisk distans i 
Frankrike resp. Sverige. Vi är nu inne i ett relativt sociologiskt fält, men ändå kan vi se 
att begreppet auktoritet, direkt kopplat till hierarki (som implicit betraktas som 
odemokratiskt), har olika klang i vardera landet. Romani (2008:141), som refererar till 
flera källor, lyder: 

Vargö (1998:89) interprets the formal hierarchy of Japanese organisations as an 
authoritarian system. Abrahamson (2007) notes that in Sweden hierarchy “has been 
coupled to an authoritarian way to treat the subordinates” […]. The author explains that 
hierarchy, which is semantically linked to aristocracy and elitism, is not viewed as 
desirable in Swedish society, where equality, through democracy, is seen as fundamental. 

Vidare kan vi tillägga att, utifrån Hofsedes kriterier (undervisning som en dialog vs ex 
cathedra), det edukativa systemet i Frankrike (åtminstone i de högre kvalitativa skolorna 
och gymnasierna) kan ses som mera auktoritärt (tidig betygsättning, omgång för de 
svagaste, selektion, förseningsförbud, kommunikationsbrist med lärarna mm) jämfört 
med Sverige, där själva eleverna har mera inflyttande på sin skola, där dialog mellan 
aktörerna främjas. 

Till slut kan vi kommentera Hofstedes hävdande om att auktoritet ej ifrågasättas i ett 
land med stor hierarkisk distans. Om det är sant att auktoritet är negativt präglat och 
ifrågasätt (se Romanis ovannämnda citat) i Sverige, motsatsen gäller ej direkt i 
Frankrike där auktoritet/hierarkin dels accepteras (som en given del av den nationella 
kulturen som man skall ta med i beräkningen), dels bekämpas (maj 68 var ett direkt 
angrepp mor den rådande konservativa och auktoritära regim). 

Jo, fransmännens komplexa och paradoxala relation med auktoritet och hierarki skulle 
behöva ett eget kapitel… 

                                                
16 Dessa privilegier berör inte bara den politiska, ekonomiska eller intellektuella eliten, men i vidare 
bemärkelse hela den franska offentliga sektorn, och kallas då för les avantages acquis (de erhållna 
fördelarna). Vad handlar de om? Jo, flera yrkesgrupper åberopar olika slags sociala förmåner som en gång 
i tiden erövrades, och som ej skall avskaffas. Ett lysande exempel kan vara lokförarnas tidiga 
pensionsålder, 55 år, som för knappt ett hundra år sedan grundades på det faktum att värmen och röken 
från ångloken påverkade förarnas hälsa. Tulltjänstemän, lärare, militärer och andra funktionärer har 
likvärdiga privilegier (vilket kan relateras till Trompenaars partikularistiska kulturer - se även sid. 81). 
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· Hierarkisk distans: karakteristik 

Kort hierarkisk distans Lång hierarkisk distans 

a) Rättvisa/orättvisa 

Representativt, demokratiskt politiskt system Oligarkiskt, auktoritärt politiskt system 

Hierarki betyder orättvisa Hierarki är en naturlig orättvisa 

Orättvisor i samhället skall minskas Orättvisor i samhället kan bestå 

Alla har samma rättigheter Makthavarna kan ha privilegier 

Det bästa sättet att förändra ett system är reformer Det enda sättet att förändra är att stötta makthavarna 

b) Relation mellan över resp. underordnade 

De som har makten vill inte visa det De som har makten skall visa det 

Överordnade är lätta att nå Överordnade är svåra att nå 

Underordnade betraktar sina överordnade som lika Underordnade betraktar sina överordnade som olika 

En viss harmoni råder mellan över- och underordnade En latent konflikt råder mellan över- och underordnade 

Samarbete mellan personer utan makt baseras på 
solidaritet och ömsesidigt beroende 

Samarbete mellan personer utan makt är svårt att 
förverkliga (bristande förtroende för andra) 

Ur Bollinger & Hofstede, 1987:94 

a) Rättvisa/orättvisa 

I sin tabell om hierarkisk distans karakteristik pendlar Hofstede mellan en pol: 
rättvisan/demokrati, och den andra: orättvisa/auktoritet. Kortfattat karakteriserar en kort 
hierarkisk distans ett rättvist samhälle, och tvärtom, orättvisan är inbyggd i ett 
hierarkiskt samhälle. Med hänsyn till att Sverige resp. Frankrike befinner sig långt ifrån 
varandra på Hofstedes hierarkisk distans skala skulle vi kunna opponera det 
demokratiska och rättvisa Sverige å ena sidan, resp. det auktoritära och orättvisa 
Frankrike å den andra. Svaret är ja och nej. Ja därför att Frankrike lär sig leva med 
större klasskillnader än Sverige, med stor distans mellan den politiska sfären och folket. 
Nej därför att Frankrike kan objektivt betraktas som en genuin demokrati (få länder i 
världen kan erbjuda ett så stort utrymme för yttrandefrihet). Men man förknippar i 
Frankrike filosofiska principer till demokrati och rättvisan (ett arv från Revolutionen), 
medan Sverige har en mer tillämpad och konkret definition: demokrati är samförstånd, 
jämlikhet och dialog. 

Att demokrati är ett ideal i Frankrike resp. ett system i Sverige kan ses i hur de 
grundläggande rättigheterna behandlas i respektive rättsystem (då på författningsnivå). I 
Frankrike är dessa grundläggande rättigheter förklarade (i människornas rättigheter 
förklaringen, 1789) och ingår ej i själva konstitutionen. På detta sätt kan man inte ta 
bort, ändra eller begränsa dem! De tillhör naturrätten, är överordnade konstitutionen, är 
inneboende i människan och kan därför inte lagstiftas, bara förklaras. Alltså kan ingen i 
Frankrike påverka eller rösta bort detta filosofiska ideal. Rösträtten i Frankrike är 
begränsad av en högre makt: demokratiprincipen som är överordnad medborgarna. 



Kapitel 2 – Kulturella skillnader: teoretisk bakgrund 
 

- 63 - 
 

Detta visar att hierarki kan motiveras om den följer en yttersta logik, ett högt syfte 
(demokrati i politik, uppfostrande i familjen, utbildning i samhället, strategi i försvar, 
tillväxt i företaget). Då kan också vissa orättvisor accepteras. 

I Sverige däremot finns motsvarande grundläggande rättigheter och friheter i själva 
författningen (RF § 2; YF, TF), och de kan ändras om folket önskar det (riksdagen är 
allsmäktig i alla frågor). Alltså kan det svenska folket begränsa sin egen frihet om det 
vill. Detta är en positivistisk definition av vad demokrati är: hela makten åt folket och 
rösträtt i alla frågor. Den franska demokratiprincipen tillåter inte det: de grundläggande 
friheterna kan inte påverkas eller röstas bort, och står bortom medborgarnas makt 
(liksom Republiken, som ej går att ändras i den franska konstitutionen, medan monarkin 
i Sverige kan, om majoriteten så önskar det, avskaffas och ersättas med en annan regim, 
som t. ex. en republik).  

Detta är ett tydligt exempel av hur ett begrepp, i vårt fall demokrati och rättvisa, kan ha 
olika betydelser och innebörd och kan behandlas på olika sätt i två för övrigt mycket 
demokratiska länder. Följaktligen kan vi säga att hierarki i Sverige resp. Frankrike inte 
kan betraktas utifrån samma synvinklar. I Sverige kan hierarki hindra det horisontala 
samtalet där ”alla skall vara med och bestämma”, och kan då betraktas som 
odemokratisk, medan i Frankrike kan hierarki tolkas som ett skydd som hindrar gemene 
man att gå emot de grundläggande principerna, om han så vill: i Sverige är hierarki 
auktoritär, i Frankrike är den en auktoritet. 

Till sist hänvisar Hofstede till reform (kort hierarkisk distans) vs revolution (lång 
hierarkisk distans) som ett sätt att ändra ett system. Detta är mycket befogat i vårt fall, 
och Sverige (med det ständiga och samförståndiga samtalet) är ett utmärkt exempel på 
reformförmåga, medan Frankrike, pga. sin mer hierarkiska kultur (som medför mera 
stela och svår förändringsbara samhällsstrukturer), ändras på ett mera konfliktuellt sätt. 
En lång hierarkisk distans innebär brister i kommunikation mellan samhällets olika 
nivåer och skick, och ett sätt att få sina krav synliga och förstådda är att demonstrera 
och protestera. 

b) Relation mellan över resp. underordnade 

De karaktärer som Hofstedes förknippar med en låg hierarkisk distans (De som har 
makten vill inte visa det; överordnade är lätta att nå; underordnade betraktar sina 
överordnade som likar; en viss harmoni råder mellan över och underordnade; 
samarbete mellan personer utan makt baseras på solidaritet och ömsesidigt beroende) 
kan stämma överens med svenska organisationer (Bodin & Fant, 1997). 

Diskretion i maktutövandet, tillgänglighet, jämlikhet, harmoni, solidaritet är välkända 
och allmänt accepterade värderingar i det svenska samhället (vi skall se senare att de 
direkt kan förknippas i Hofstedes feminin dimension), och detta inte bara i arbetslivet, 
men också i politik, inom utbildningen mm. 

De karaktärer som Hofstedes relaterar till stor hierarkisk distans (De som har makten 
skall visa det; överordnade är svåra att nå; underordnade betraktar sina överordnade 
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som olika; en latent konflikt råder mellan över- och underordnade; samarbete mellan 
personer utan makt är svårt att förverkligas pga. bristande förtroende för de andra) 
stämmer väl överens med franska organisationer. Mäktig ledarstil, distanserad ledning, 
hierarkiska nivåer, latenta konflikter och förtroendebrist 17 återspeglar tyvärr en av den 
franska kulturens verkligheter (Bourdieu, 1989). 

· Hierarkisk distans: konsekvenser 

Kort hierarkisk distans Lång hierarkisk distans 

a) Religion & filosofi 

Egalitär religion (eget ansvar), protestantism Hierarkisk religion (biktning), katolicism 

Uppskattning av teorier som motarbetar makten Uppskattning av teorier som hyllar makten 

”Rävperspektiv” på problemen (More, Marx, Weber) ”Lejonperspektiv” på problemen (Machiavel, Pareto) 

b) Organisation 

Decentralism Centralism 

Platta organisationer, få nivåer Höga pyramider, många nivåer 

Lätt ledningsstruktur och administration Tung ledningsstruktur och administration 

Begränsade löneskillnader Stora löneskillnader 

Inga större statusskillnader mellan tjänstemän, 
tekniker, industriarbetare mm. (egalitarism) 

Stora statuskillnader mellan tjänstemän, tekniker, 
industriarbetare mm. (elitism) 

Ur Bollinger & Hofstede, 1987:98 

a) Religion & filosofi 

I första hand har jag starka invändningar mot att Hofstede betraktar religionsfrågan som 
en konsekvens av hierarki istället för en grund! Religion enl. flera författare/forskare (se 
nedan) underbygger hierarkin, och är inte dess resultat. Jag håller fullständigt med och 
ser religionsfråga som förmodligen den viktigaste när det gäller jämförelser mellan 
Frankrike (ett katolskt land) resp. Sverige (ett lutheranskt land). 

Den religiösa dimensionen är grundläggande i frågan om managementskultur, hierarkisk 
distans, relation till makten och ansvar (Weber, 1964; Todd, 1990). Även om Frankrike 
är sekulariserat (och inte särskilt praktikant) är ändå katolicism huvudreligion i landet, 
och kyrkan har haft en stor betydelse i Frankrikes historia. 

Likaväl har kyrkan spelat en stor politisk och social roll i den lutheranska Sverige, och 
respektive länder präglas av detta inflyttande. Och det är därför befogat att reflektera 
över hur religionen påverkar arbetsrelationer, särskilt i vårt fall där ett protestantiskt 
resp. ett katolskt land interagerar. 

                                                
17 En enkät (World Values Survey/OECD) som genomfördes 2008 visade att svenskarna var de mest 
förtroendefulla européer (77 % av svenskarna litade spontant på den andra), medan fransmännen var de 
mest skeptiska (bara 32 % av fransmännen litade på den andra). 
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Enligt Weber (Op. cit.) värnar protestantismen betydelsen av förnuft, egen ansvar, 
noggrannhet och produktivitet. Den protestantiska etiken placerar arbetet i centrum av 
alla överväganden. Att utföra sitt arbete, sin uppgift är en plikt, och det täta sambandet 
mellan individ och arbetet dominerar allt annat. Hierarki blir överflodig när moralen 
placerar arbetet framför allt annat. Individen är ensam inför sina förpliktelser, den bär 
ensam ansvaret för sina handlingar. Detta reflekteras också i den protestantiska kyrkans 
organisation, utan påve, utan pyramidal organisation, utan mäktiga ceremonier och 
dyrbara attribut. Allt detta kan direkt förknippas till Hofsedes definition av en kultur 
med kort hierarkisk distans. 

Frankrike å sin sida är ett katolskt land, och enligt Weber (Ibid.) är katolicismens 
avhållsamhetsideal kärnan i munklivet: att möta och bli älskad av Gud genom ett 
spirituellt gudfruktigt liv. Istället för protestantens eviga ansvarsbörda gentemot sin 
uppgift, pendlar enligt T. Globokar (i Lee, Calvez, Guenette et al, 2007:286) katoliken 
mellan synd, ånger, bot, förlåtelse, vilket följs av en ny cykel: synd, ånger etc… Detta 
betyder i vardagslivet att katoliken tar ett visst avstånd gentemot materiella och 
konkreta frågor, och förhåller sig mer politiskt till livet. Detta innebär också ett cirkulärt 
sätt att resonera (man pendlar mellan det förflutna och framtiden), medan protestanterna 
är mer koncentrerade på nuvarande 18. 

Todd (Ibid.) och Dumezil (1995) hänvisar till en gammal teori som presenterar 
samhällen uppdelade i tre nivåer 19. Högst upp kommer den religiösa, sedan den 
politiska och längst ner den ekonomiska. Under medeltiden var denna hierarki tydligast, 
med täta skott mellan nivåerna, och en kyrka som regerade över de två andra nivåerna. 
Under den religiösa befinner sig politiken (kungen/aristokratin) som i sin tur är 
överordnad ekonomin (borgerligheten). 

Reformens tid kommer när katolska kyrkan, genom att sälja avlat, sprider förvirring och 
bryter den gamla ordningen. Kyrkan som institution ifrågasättas av Luther och Calvin - 
som skiljer mellan religion och kyrkan, och de tre grundläggande sfärerna (den 
religiösa, den politiska resp. den ekonomiska) kommer att befinna sig på samma 
horisontella nivå (Dumezil, Ibid.). Om hierarkin mellan ståndarna behölls i de katolska 
länderna, blir detta inte fallet i de ny protestantiska nationerna. 

Där faller den hierarkiska kyrkan samman, bara den religiösa moralen, en sträng sådan, 
består och förblir det allra heligaste som genomsyrar alla mänskliga verksamheter: den 
politiska, den ekonomiska och tom. den religiösa vilka betraktas alla tre som jämlika. 
Som Todd (1990:104) utrycker det: 

Å ena sidan har vi en auktoritär och orättvis katolicism, materialiserad på jorden av en 
mycket välorganiserad och sträng religiös hierarki, med en förstående och förlåtande 
Gud. Å andra sidan betraktar protestanterna Gud som sträng och auktoritär, medan 
kyrkan på jorden betraktas som liberal och jämställd. [förf. övers.] 

                                                
18 Se även monokron/polykron dimension i avsnittet Tidsuppfattning, 2.5.6, sid. 91-92. 
19 Platon redan i Republiken urskilde tre klasser: bönder, riddarna och ämbetsmän/präster. 
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Genom att behålla den vertikala hierarkin mellan de tre sfärerna låter de katolska 
länderna en stark kriticism växa hos den moderna och ambitiösa borgerligheten (denna 
kriticism är upplysningstidernas och sedan Revolutionens själva rötter). Reformen å sin 
sida  kommer  att  ha  en  stor  betydelse:  den  blir  en  omfattande  och  fundamental  rörelse  
som skall ändra dåtiden kulturgrunder. Nya protestantiska, dynamiska industri- och 
handelsorienterade nationer kommer att utvecklas på bekostnad av de gamla, 
konservativa katolska kungarikena och imperierna.  

Då kan vi väl ta i våra åtankar denna koppling mellan religion och hierarkisk distans. 
Sverige  och  Frankrike  tillhör  definitivt  två  olika  religiösa  kulturer,  och  Weber  resp.  
Todds analys om katolicism resp. protestantism bekräftar preliminärt Hoftedes teser. 

c) Organisation 

Hofstede åberopar härmed decentralism, platta organisationer, lätt administration och få 
statusskillnader mellan anställda och chefer när det gäller kort hierarkisk distans; 
pyramidala organisationer, tung administration och stora statusskillnader mellan nivåer 
när det gäller lång hierarkisk distans. 

Allt tyder på att Hofstedes indikatorer borde stämma när det gäller Sverige (låg 
hierarisk distans) resp. Frankrike (hög hierarkisk distans). Vi har redan åberopat vad 
hierarki betyder ur ett samhällspolitiskt perspektiv: otillgängliga ledare, centralism, 
byråkrati och tydliga klass tillhörighetssignaler (elitism). Dessa egenskaper är på ett 
naturligt sätt inbyggda i själva franska hierarkin och motsatsen, tillgänglighet, 
decentralism, lätt administration och färre statusindikatorer tillhör per automatik den 
svenska kulturen med låg hierarkisk distans. 

Är alla franska företag pyramidala och de svenska tvärtom? Det vore för enkelt och här 
igen krävs nyanser. Jag vill ta avstånd från all generalisering i denna fråga och föredrar 
att utgå från den kommande empiriska studien för att komma fram med några 
kommentarer. När det gäller lätt alt. tung administration har jag redan kort förklarat 
sambanden mellan hierarki, historia och administration som maktens förlängda arm i 
Frankrike (se även sid. 60, under rubriken Decentralisering mot centralisering). När det 
gäller statusskillnader i företaget, är det så att en tydlig separation finns mellan les cols 
blancs (de vita kragarna: tjänstemännen) och les cols bleus (de blå kragarna: arbetarna). 
De första tillhör den intellektuella eliten, de andra, som sysslar med fysiska uppgifter, 
har långtifrån samma status (i företaget, men också i samhället för övrigt). Vi kan citera 
Bodin & Fant (1995:109-110): 

Att vara händig och praktisk står inte lika högt i kurs hos fransmännen som hos oss. I det 
svenska samhället bör man kunna ta vara på sig själv och inte dra sig för praktiskt arbete, 
medan man i Frankrike premierar intellektuellt arbete, förmåga till abstrakt tänkande och 
fin kulturell bildning. Dessa tre faktorer ger status och respekt 20. 

                                                
20 Vi skall ta upp statusproblematiken senare i avhandlingen eftersom Trompenaars (2000: 173 ff.) 
presenterar en dimension i ämnet: uppnådd vs tillskriven status, som kommer att ha betydelse i vår 
svensk-franska jämförelse. 
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Detta betyder att hierarkin i Frankrike handlar inte bara om pyramidala organisationer 
och relation mellan över respektive underordnade, men handlar också om mer 
immateriella saker: det intellektuella arbetet värderas högre än det manuella, och, i ett 
företag,  att  syssla  med  finans,  juridik  eller  FoU  ger  betydligt  mer  status  än  att  syssla  
med produktion,  försäljning eller bokföring (Bourdieu, 1989). 

· Hierakisk distans: Vad kännetecknar Frankrike resp. Sverige? 

Efter denna emic genomgång kan vi utifrån Hofstedes etic orienterad teori påstå att 
Frankrike kommer i all sannolikhet att karakteriseras av en betydligt längre hierarkisk 
distans är Sverige. Grunder till detta finns huvudsakligen i respektive länders historiska 
utveckling, i utövandet av den politiska makten genom tiderna samt i religions-
tillhörighet (dualismen katolicism/protestantism anser jag vara av principiell betydelse i 
detta sammanhang). 

Vad som teoretiskt skall känneteckna dessa två kulturer blir en lätt administration, en 
icke-auktoritär skola, en bred och konsensuell social dialog samt ett egalitärt samhälle i 
Sverige och, tvärtom, en tung administration, en auktoritär skola, en snäv och 
konfliktuell socialdialog och ett elitiskt klassamhälle i Frankrike. Konsekvenser i 
organisationerna/företagen blir förmodligen plattare strukturer, färre nivåer, tillgängliga 
och representativa chefer, kollegial och informellare ledning i Sverige och, tvärtom, 
pyramidala strukturer, många nivåer, otillgängliga och mäktiga chefer, direktiv och 
formell ledning i Frankrike. 

Det kan tilläggas att skillnader mellan hierarkisk distans i Frankrike resp. Sverige också 
kan betraktas på artefakt nivå. Sverige kommer om vi följer Hofstedes logik att 
kännetecknas av informellare kommunikations medier: duandet, klart och enklare 
språkbruk, icke användning av titlar, ledigare klädstil, strävan efter dialog och 
representativitet hos cheferna kommer att gå rak i stäv emot den franska 
kommunikationsstilen, betydligt formellare och kodifierad: niandet, användning av titlar 
(samt referens till skola), komplext och metaforiskt språkbruk, noggrann klädstil, 
distanserad ledarstil hos cheferna mm. 

2.4.2 Osäkerhetskontroll 

När det gäller denna dimension ligger Frankrike bland de länder som visar en hög 
osäkerhetskontroll enligt Hofstede, med 86 poäng, och resp. Sverige bland de lägsta, 
med 29 poäng. Skillnaden är lik den som uppkommer vid hierarkisk distans 
dimensionen. På samma sätt som tidigare kommer vi att gå igenom Hofstedes slutsatser, 
enligt hans nedbrytning i tre rubriker: grunder, karakteristik och konsekvenser. Men 
först lyssnar vi på författarens (i Bollinger & Hoftedes, 1987:103) egen definition av 
vad osäkerhetskontroll är: 

Vad vi kallar för osäkerhetskontroll är en kulturell dimension som mäter en kulturs 
toleransförmåga gentemot den oro som kan orsakas av framtida möjliga handlingar, 
förändringar och händelser. Om toleransen är svag, och osäkerhetskontrollen stark, och 
tvärtom. [förf. övers.] 



Kapitel 2 – Kulturella skillnader: teoretisk bakgrund 
 

- 68 - 
 

· Osäkerhetsundvikande: grunder och orsaker 

Svag osäkerhetskontroll Stark osäkerhetskontroll 

 

Moderna och rika länder Länder i stark utveckling 

Gamla demokratier Unga demokratier 

Hög befolkningsdensitet (fattiga länder) Låg 
befolkningsdensitet (rika länder) 

Hög befolkningsdensitet (rika länder) Låg 
befolkningsdensitet (fattiga länder) 

Toleranta religioner Auktoritära religioner 

Enkelt lagsystem Utvecklat lagsystem 

Små organisationer Stora organisationer 

Ur Bollinger & Hofstede, 1987:107 

Få av Hofstedes kriterier är faktiskt relevanta för att förklara grunderna bakom 
skillnaderna i osäkerhetskontroll mellan Frankrike och Sverige. Båda länderna är gamla 
demokratier med ungefär samma utvecklingstakt. Teorin om rättsystemen kan ej 
tillämpas i vårt fall: båda länder har utvecklade lagsystem (stark osäkerhetskontroll). 
Kriteriet om organisationsstorlek är ej lämplig i vårt fall heller (båda länder har ungefär 
samma proportion av stora, medelstora och små företag). Vi kan däremot samtycka med 
skillnaden mellan en tolerant religion i Sverige (protestantism) resp. auktoritär religion i 
Frankrike (katolicism) - men här igen är manikeismen stor. 

Bollinger & Hofstede (ibid.) utvecklar däremot en intressant hypotes (som de inte tar 
upp i själva tabellen ovan men i dess tillhörande kommentarer) kring Frankrikes 
tradition av säkerhetskontroll: 

För Frankrike liksom för alla de latinska länderna, har arvet från det Romerska riket varit 
avgörande, inte bara när det häller en hög hierarkisk distans, men också när det gäller en 
stark kontroll på osäkerhet. Det Romerska riket, genom att sträva efter en total kontroll av 
de regioner som det administrerade och genom att tillämpa ett homogent lagsystem, 
etablerade på detta sätt en stark struktur för att behärska osäkerheten. Ett system som har 
överlevt i de länder som har arvat den latinska kulturen. [förf. övers.] 

Hoftede tar här vissa friheter gentemot historien. Även om Rom strävade efter att utöva 
sin makt över sina provinser, tvingade inte den romerska administrationen dessa 
provinser under ett särskilt tungt regelverk. Tvärtom! Romarna lät de tidigare lokala 
ämbetsmännen ta ansvar, inom en romersk ram, som dock tillät ett betydande 
manöverutrymme (J.-L. Brunaux, 2008). Det var en pragmatisk kontroll, och den 
romerska rätten integrerades med lokala seder inom många områden (därför begreppet 
tysk-romersk rätt - ett system som för övrigt tillämpas i Sverige och Frankrike). Alltså 
var det Romerska imperiet mångfaldigt, och respekt rådde för de andra kulturerna och 
religioner. Utan denna pragmatism hade Rom varit i ständigt krig mot sina provinser. 

Även om Sverige aldrig inkorporerades i det romerska riket, blev landet ändå auktoritärt 
centraliserad och administrerad på nationell nivå, i synnerhet i samband med Gustav 
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Vasa (1520) och senare Karl IX (1620). Om man antar att Romerska riket är synonym 
med hierarki, administration och kontroll, faktumet är att dessa ”auktoritära” egenskaper 
har också tillämpas i Sverige i en tid där Sverige behövde en starkare regim för att 
förenas som nation. Har då det Romerska riket en avgörande roll när det gäller att 
historiskt förklara eventuella skillnader mellan Frankrike och Sverige i frågan om 
osäkerhetskontroll när den romerska administrationen faktiskt var flexiblare än den som 
Vasa, Karl IX eller Gustav III införde? 21 

· Osäkerhetsundvikande: karakteristik 

Svag osäkerhetskontroll Stark osäkerhetskontroll 

 

Acceptans för förändringar Rädsla för ändringarna 

Acceptans för risktagande Rädsla för risktagande 

En chef behöver ej vara en expert i området En chef skall vara en expert i området 

Inget större hänsynstagande till hierarkiska strukturer Stort hänsynstagande till hierarkiska strukturer 

Man föredrar allmänna direktiv Man föredrar tydliga direktiv 

Stor sympati för kollektiva beslut Stor sympati för individuella beslut 

Delegering till underordnade är vanlig Delegering till underordnade är ovanlig 

Man tror att individer kan ta initiativ Man tror att chefer skall ta initiativ 

De anställda tror på sitt företags strategi De anställda vet ej om sitt företags strategi 

Ur Bollinger & Hofstede, 1987:110 

Tabellen ovan kan sammanfattas som följande: i ett samhälle med lågt behov av att 
kontrollera osäkerheten är individerna mera oberoende och angelägna att ta risker. De 
har både självförtroende och förtroende för sitt företag. Individerna är inte rädda för 
förändringarna, inte rädda för att delegera eller ta sitt ansvar: man föredrar breda 
direktiv, breda ramar som tillåter ett visst utrymme för individen. Hierarki har ett 
mindre betydelse. 

I ett samhälle med högt behov av att kontrollera osäkerheten är bilden den motsatta. 
Man befarar förändringar, tar inte gärna risker, är misstänksam gentemot de andra och 
sitt företag, delegerar inte gärna. Man mår bra inom snäva men tydliga ramar, och 
hierarkin har en stor betydelse. 

I den mån min subjektivitet kan uttrycka sig i det aktuella arbetet, tycker jag att 
Hofstedes analys om dimensionens karakteristik kan tillämpas på våra två länder (se 
även den redan citerade World Values enkäten - se även fotnot 18, sid. 64) där 
fransmännen hade ett väldigt lågt förtroende för de andra medan svenskarna tvärtom 
                                                
21 Det kan tilläggas att Sverige också har under sin stormakttid utnyttjat - som Ludwig den XIV:e i 
Frankrike - administrationen för att tämja en alltför maktful aristokrati (Karl XI:s Reduktion). Gustav den 
III:e följde samma väg efteråt och införde envälde. Sverige var då som sin förebild Frankrike en 
hierarkisk och auktoritär monarki: osäkerhetskontrollen var stor. 
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gärna litade på den andra). Jag upplever min egen kultur, den franska alltså, som något 
ängslig, mesig, konservativ jämfört med den svenska, som har blivit min andra kultur. 
Men detta är en uppfattning, inget annat. 

Kopplingen med hierarki är också mycket slående, om vi tolkar hierarki som en struktur 
vars funktion är att bevara, konservera och kontrollera en organisation, passar hierarki 
perfekt en kultur med stort osäkerhetskontroll behov. Då är vi inte förvånade att 
Frankrike i Hofstedes skala lutar starkt mot lång hierarkisk distans och hög 
osäkerhetskontroll medan Sverige, tvärtom, befinner sig vid skalans andra ända: kort 
hierarkisk distans och låg osäkerhetskontroll. 

· Osäkerhetsundvikande: konsekvenser 

Svag osäkerhetskontroll Stark osäkerhetskontroll 

 

Man accepterar osäkerheten Man befarar osäkerheten 

Man accepterar risker Man accepterar inte risker 

Avstånd från aggressiva beteenden Acceptans gentemot aggressiva beteenden 

Man accepterar andra synpunkter än sina egna Man accepterar inte andra synpunkter än sina egna 

Olikheter är inget hot, man skall vara tolerant Olikheter är ett hot, de skall ej tolereras 

Avstånd från all form av nationalism Nationalism förenar människor 

Så få regler som möjligt Man behöver regler 

Stor tro på generalister och sunt förnuft Stor tilltro till experter och kunskap 

Myndigheterna skall tjäna medborgarna Myndigheterna är överordnade medborgarna 

Svagt överjag Stort överjag 

Ur Bollinger & Hofstede, 1987:112 

Vi kan konstatera att Bollinger & Hofstede tar igen antagonismer som redan hade tagits 
upp  i  den  tidigare  tabellen  (t.ex.  att  ta  risker  etc.).  Bollinger  &  Hofstedes  tvekar  inte  
heller att referera också till vissa tautologier (tabellens första rad lyder implicit att 
konsekvens av en låg osäkerhetskontroll kultur är att man accepterar osäkerheten!). 

Man kan också undra vilka slags samhällen som återspeglas av tabellen… Å ena sidan 
ett mycket idealiserat sådant (stor frihetskänsla, tolerans, sunt förnuft, litet överjag, 
vänliga myndigheter, ingen aggressivitet: alltså, himlen på jorden!), å andra sidan en 
faktisk diktatur (nationalism, regler, aggressivitet, intolerans, dominanta myndigheter, 
tungt överjag). 

Vi är mitt i en materialistisk dualism, och med hänsyn till att Sverige får 29 på skalan 
och Frankrike 86, skulle vi föreställa oss enorma skillnader mellan dessa länder (liksom 
mellan himlen och helvete!). 
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Jag har preliminärt svårt att ta Hofstedes påstådda konsekvenser som givna. Här igen 
måste vi ta metodens inneboende dualism (manikeism) med försiktighet och nyans, och 
betrakta Hoftedes slutsatser som vägvisande, dock ej som verkligheter. 

· Osäkerhetskontroll: vad kännetecknar Frankrike resp. Sverige? 

Efter denna genomgång och med ovannämnda reservationer kan vi utifrån Hofstedes 
teori påstå att Frankrike kommer med all sannolikhet att karakteriseras av ett högre behov 
av att kontrollera osäkerheten i jämförelse med Sverige.  Dock  ej  i  den  omfattning  som  
framkommer i sista tabellen där konsekvenser av stark resp. svag osäkerhetskontroll 
upplevs alldeles för extrema. 

Vi kan däremot reflektera kring denna dimension när den relateras till hierarkisk 
distans: båda dimensionerna kan ha starka samband. Bollinger och Hofstede (1987:226-
230) etablerar själva en sådan korrelation, som tydligt visar Frankrike (lång hierarkisk 
distans/stark osäkerhetskontroll) resp. Sverige (kort hierarkisk distans/svag 
osäkerhetskontroll) position enligt följande (förenklad) matris: 

 
Bollinger & Hofstede, 1987:229 

Hofstede ger ett namn till var och en av matrisens fyra områden. Sverige tillhör området 
”marknad” (låg hierarkisk distans och svag osäkerhetskontroll: dessa två kombinerade 
egenskaper tillåter enligt författaren en snabb anpassningsförmåga till 
marknadsekonomiska förutsättningar 22).  

Frankrike tillhör området ”pyramid” (ordet talar av sig själv: kombinerad lång 
hierarkisk distans och stark osäkerhetskontroll leder till stelare och mer administrerade 
organisationer). 
                                                
22 Denna anpassningsförmåga skall tas upp under Trompenaars dimension ”relation till naturen” (avsnitt 
2.5.7, sid. 93-94). 

Sverige, 
Danmark, England, 
Holland, USA m.fl. 

Tyskland, 
Österrike, 
Israel m.fl. 

Indien, 
Filippinerna, 
Afrika m.fl. 

Frankrike, 
Spanien, Italien, 

Belgien m.fl. 

Stark osäkerhetskontroll 

Lång hierarkisk 
distans 

Kort hierarkisk 
distans 

”MARKNAD” 

”PYRAMID” 

”FAMILJ” 

”MASKIN” 

Svag osäkerhetskontroll 
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Respektive land befinner sig var för sig i ett område som inte har något gemensamt, två 
motsatta familjer. Detta borde ha en stor betydelse för vår kommande studie, eftersom 
Frankrike resp. Sverige enl. Hofstede ligger så långt från varandra. Vi kommer senare 
att resonera kring de problem detta faktum kan innebära. 

2.4.3 Individualism/kollektivism 

När det gäller denna dimension ligger Sverige resp. Frankrike på samma nivå: båda 
länderna är enligt Bollinger & Hofstede lika individualistiska. Då, eftersom det inte 
borde finnas några skillnader mellan länderna, skulle vi inte behöva ta denna dimension 
i beaktning för vår kommande studie. 

Men vi har sett att Hofstedes teorier kan nyanseras och, på samma sätt som tidigare 
kommer vi att gå igenom Hofstedes slutsatser. Men först kommer författarens 
(Bollinger & Hofstedes, 1987:124) definition av vad kollektivism och individualism är: 

Samhällen i vilka banden mellan individerna är lösa är individualistiska: var och en 
förväntas sköta sig själv och sina närmaste i familjen. Samhällen i vilka människor redan 
från födelsen är integrerade i starka, väl sammanhållna grupper som stöttar och skydda 
honom/henne, i gengäld för en obetingad lojalitet, är kollektivistiska. [förf. övers.] 

· Individualism: grunder och orsaker 

Oavsett om det handlar om rubrikerna a) Klimat och ekonomi; b) Samhälle i tabellen 
nedan ligger Frankrike och Sverige på samma plan och de allra flesta kriterierna som 
kännetecknar ett individualistiskt samhälle kan tillämpas på vardera landet. 

Kollektivistiska samhällen Individualistiska samhällen 

a) Klimat och ekonomi 

Tropikaliskt klimat Kontinentalt klimat 

Svag ekonomisk utveckling Stark ekonomisk utveckling 

Dominerande traditionellt jordbruk Modernt jordbruk, stark industri 

Överlevnaden beror på kollektivet Överlevnaden beror på individuella initiativ 

b) Samhälle 

Svag social rörlighet, liten medelklass Stor social rörlighet, bred medelklass 

Bred familj, många barn Kärnfamilj, få barn 

Få har tillgång till utbildning Alla har tillgång till utbildning 

Historisk kollektivism Historisk kapitalism 

Ur Bollinger & Hofstede, 1987:131 

Det är dock uppenbart att Hofstedes analys av individualism baseras på kriterier som är 
mycket generella: å ena sida har vi de ”individualistiska” samhällena i väst, å andra 
sidan de flesta utvecklingsländerna. Hofstede själv uttrycker detta mycket explicit 
(Ibid.:124): 
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Om man studerar ländernas position på skalan, kan man notera en relation mellan teknisk 
utveckling och individualism. Å ena sidan har de rikaste länderna blivit de mest 
individualistiska, å andra sidan lever man i de fattigaste länderna mycket mera kollektivt. 
[förf. övers.] 

Vi måste ställa följande fråga: finns det verkligen inga skillnader mellan två västländska 
utvecklade ekonomier när det gäller dimensionen individualism/kollektivism? 

Och vidare: finns det inga kulturella skillnader mellan Sverige och Frankrike när det 
gäller denna dimension? Varför hör jag då så ofta under mina seminarier med svenska 
tjänstemän synpunkter som ”Fransmännen är väldigt individualistiska”; ”De behöver 
alltid komma fram med egna synpunkter”; ”De tänker först på sina egna intressen”. 

Och varför är som tidigare sagt det franska utbildningssystemet så selektivt, elitiskt, 
prestationsinriktat. Vidare, varför tar fransmännen så många friheter gentemot regler, 
varför  är  de  så  måna  av  att  betrakta  sig  själva  i  att  första  hand  som  individer,  varför  
behöver de hävda sig som personer i alla sammanhang? 

Och varför är svenskarna laglydiga, måna att vilja veta vad de andra tycker innan de 
själva kommer med en egen synpunkt (Daun, 1989)? Varför är det svenska skolsystemet 
så inriktat mot gruppens socialisering? Låt oss citera Åke Daun (i Aktuellt, 2004): 

Sätt ihop tre svenskar vid ett bord. Om de två första är överens om en sak, då instämmer 
fullständigt den tredje: ”Ja, det är sant, vad härligt!”. Sätt tre fransmän vid bordet: om de 
två första är överens, då kan omöjligen den tredje instämma - även om han eller hon 
instämmer i grunden. Att vara överens med de andra skulle vara ett bevis på bristande 
personlighet och intelligens. Man skulle betraktas som en slätt figur. 

Claes Elliott (Svenska handelskammaren i Paris) uttrycker i filmen ”Le Rendez-vous”: 

Det  är  ett  bevis  på  intelligens  att  man  har  en  annan  åsikt,  en  egen  synpunkt.  Och  detta  
utnyttjar man i hög grad i Frankrike. 

Vidare kan man citera Bodin & Fant (1995:105-106): 

[…] man som fransman visar att man är en individ - dvs. en oberoende människa - genom 
att  ha  en  klar  åsikt  och  uttrycka  den.  Man  gör  det  därför  att  man  vill  att  de  andra  ska  
förstå att man har förmågan att analysera och ifrågasätta och komma med nya idéer. Detta 
är viktigt för ens sociala identitet. Ett sådant självklart hävdande av individen krockar lätt 
med vårt svenska, mera kompromissinriktade sätt att bete oss. 

Avslutningsvis, kan vi härmed reproducera d’Iribarne (1998:98) observationer kring ett 
samarbete mellan Volvo resp. Renault ingenjörer: 

[Svenskarna] strävar efter en överenskommelse mellan likvärdiga personer för att 
cementera gruppen kring gemensamma mål. Fransmännen däremot strävar efter att få 
sina egna synpunkter att segra i ett slags ordkamp. Å ena sidan har man en mycket hög 
idé om vad en grupp är, å andra sidan heligförklarar man individens förmåga att 
argumentera. [förf. övers.] 

Detta betyder att Hofstedes kriterier inte tar hänsyn till en del aspekter om 
individualismen. Han resonerar på nationell och samhällsekonomisk nivå 



Kapitel 2 – Kulturella skillnader: teoretisk bakgrund 
 

- 74 - 
 

(individualistiska rika länder mot kollektivistiska fattiga länder: Europa mot Afrika, 
förkortat). Som vi påpekade tidigare (2.3.2, sid. 52), om de kulturella dimensionerna är 
fasta, är de kulturella beteendena inte givna. Och i två för övrigt individualistiska 
samhällen, Sverige resp. Frankrike, kan folk ändå bete sig mera kollektivistiskt i det 
första, mera individualistiskt i det andra. 

· Individualism, nedbrytning 2: karakteristik 

Kollektiva samhällen Individualistiska samhällen 

 

Man föds för att tjäna och förstärka en familj (klan) Man föds för att tjäna sig själv 

Man främjar ”vi” Man främjar ”jag” 

Identiteten och styrkan beror på grupptillhörigheten Identiteten och styrkan baseras på individnivå 

Gruppen är överordnad det privata livet Det privata livet premierar gruppen 

Ens övertygelser är lika med gruppens Individen bygger själv sina egna övertygelser 

Synpunkter, plikter, konstruktioner styrs av gruppen Individuella värderingar bekräftas i samhället 

Ur Bollinger & Hofstede, 1987:125 

Här kan vi hitta intressanta nedbrytningar som skulle kunna leda oss till att särskilja 
Frankrike och Sverige, och detta med stöd av de citat som vi har åberopat i föregående 
stycke (Elliott, Bodin & Fant och d’Iribarne). För Sverige kan följande påståenden 
stämma: 

- Man främjar ”vi” 
- Identitet och styrkan beror på grupptillhörigheten 
- Ens övertygelser är lika med gruppens 
- Synpunkter, plikter, konstruktioner styrs av gruppen 

Medan följande karaktärer kan passa Frankrike: 
- Man främjar ”jag” 
- Identitet och styrka beror på individnivå 
- Individen bygger själv sin egen övertygelse 
- Individuella värderingar bekräftas av samhället 

Visst är påståendena extrema (det tillhör metoden), men de motsvarar tidigare empiriska 
observationer och styrker det faktum att gruppbegreppet har en annan betydelse i 
Sverige än i Frankrike 23. Detta betyder inte nödvändigtvis att svenskarna är mer 
kollektivistiska än fransmännen, men att individer i Frankrike förväntas hävda sig på ett 
helt annat sätt än i Sverige - vilket kan ha konsekvenser inom samarbeten och 
förhandlingar, som vi har sett, men också på artefakt nivå, t.ex. på det sätt man för sig, 
argumenterar, förhåller sig till en konflikt, agerar i en grupp mm. 

                                                
23 Vi skall se (avsn. 2.5.2).att Trompenaars (2008) använder en likvärdig dimension: individualism vs 
kollektivism, dock utifrån en något annan synvinkel. 
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· Individualism: konsekvenser 

Kollektivistiska samhällen Individualistiska samhällen 

 

De anställda förväntar sig att vara omhändertagna av 
organisationen, som skall värna deras intressen 

De anställda önskar inte vara omhändertagna av 
organisationen 

Företaget har en stor påverkan på anställdas 
välbefinnande 

Företaget har en liten påverkan på anställdas 
välbefinnande 

Arbetsrelationer baseras på lojalitet och pliktkänsla Arbetsrelationer baseras på individuellt initiativ 

Intern rekrytering premieras, liksom antal år i 
företaget Extern rekrytering premieras, liksom kompetensen 

Ledarna är inte öppna mot nya managementsmetoder Ledarna är öppna mot nya managementsmetoder 

Beslut tas med hänsyn till personer Beslut tas oberoende av personer 

Ur Bollinger & Hofstede, 1987:133 

Här igen kan vissa av Hofstedes påståenden ang. individualismens konsekvenser 
diskuteras. Om vi följer Hofstedes resonemang borde den högra sidan av tabellen ovan 
reflektera både Frankrikes och Sveriges organisationer. Men dessa påverkas också av 
dimensionen osäkerhetskontroll, och då kan vissa kollektivistiska egenskaper som finns 
på den vänstra sidan av tabellen tillämpas på Frankrike, som t.ex. ”de anställda 
förväntar sig att vara omhändertagna av organisationen”; eller ”ledarna är inte öppna 
mot nya management metoder” (egenskaper som åberopas av flera franska socionomer, 
såsom d’Iribarne, 1998; Crozier, 1963; Bourdieu, 1989). Ett visst behov av att 
kontrollera osäkerheten kan leda till mer kollektivistiska lösningar (tillsammans är vi 
starkare), likaväl som till mer individualistiska beteenden (jag klarar mig själv!). Här 
igen befinner vi oss på individernas beteendenivå, och eftersom jag varken är psykolog 
eller socionom önskar jag inte resonera i en för mig för komplex fråga. 

· Individualism/kollektivism: vad kännetecknar Frankrike resp. Sverige? 

Till skillnad från de två tidigare dimensionerna (hierarkisk distans resp. 
osäkerhetskontroll) där Sverige respektive Frankrike befann sig på motsatta ändor - 
vilket på något sätt underlättade vår analys, tillhör både Frankrike och Sverige enligt 
Hofstede individualistiska kulturer.  Detta  kan  vi  anta  utan  större  reservationer  om  vi  
resonerar utifrån Hofstedes samhällsekonomiska perspektiv, där han kopplar 
individualism till västvärlden/industriella länder, vilket våra två länder är. 

Vi har nyanserat detta genom att integrera ett annat perspektiv på individualismen: det 
individuella beteendet samt mentaliteter, och då kan svenskar och fransmän särskiljas 
väsentligt. Även om Sverige resp. Frankrike samhällsekonomiskt är ganska lika, och 
tillhör därefter de ”individualistiska västvärldens ekonomiskt utvecklade länder” 24, har 
fransmännen respektive svenskarna olika sätt att framhäva sig som individer: de första 
                                                
24 Trompenaars, 2008:95 ff., se även avsnitt 2.5.2, kommer fram till en likvärdig analys och placerar både 
Sverige och Frankrike bland de individualistiska länderna. 
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kan bete sig mer individualistiskt än de andra, som överordnar gruppen framför 
individen. Denna skillnad mellan Sverige resp. Frankrike återspeglas och förstärkts av 
ländernas utbildningssystem, mer social- och kollektivt inriktat i Sverige, mer individ- 
och prestationsinriktat i Frankrike. Det blir dock svårt för oss att resonera kring 
beteende och mentalitetsnivå, vilka är så subjektiva och individrelaterade. Låt oss vara 
öppna för denna möjlighet ändå, och låta de empiriska fallen tala. 

2.4.4 Maskulin/feminin kultur 

Denna dimension är Hoftedes sista. Han (Bollinger & Hofstede, 1987:137) grundar den 
på biologiska och vidare sociologiska observationer: 

Dualismen mellan män och kvinnor som determinerar reproduktionen skall betraktas som 
den andra naturlagen efter livet och döden […]. I grunden av all rollfördelning finns 
biologiska orsaker: kvinnor föder barn och sedan matar dem. De brukar vårda och 
uppfostra dem. Männen åt deras sida sysslar med jakt och krig. Utifrån denna biologiska 
struktur kommer en social struktur i vilken kvinnan tar hand om hushållsuppgifter medan 
männen ägnar sig ekonomiska eller politiska sysslor. [förf. övers.] 

Denna förklaring är karikatyrartad (mannen jagar mellan kvinnan lagar mat!), men låt 
oss ta den som den är. Vidare formulerar författaren (Ibid.137) följande definition: 

Könsrollerna är inte de samma hos alla folk. Om dessa könsroller är mycket skilda och 
framträdande kan vi kalla en kultur för maskulin. Om könsrollerna är odifferentierade, 
utbytbara mellan män och kvinnor är kulturen feminin. [förf. övers.] 

Utifrån Hofstedes enkät får Frankrike 43 på dimensionens skala (landet anses vara 
varken maskulint eller feminint), medan Sverige får 5 (det mest feminina landet av de 
53 som studerades). Här igen måste vi gå igenom författarens nedbrytning av 
dimensionen. 

· Maskulinitet: grunder och orsaker 

Första kommentaren gäller klimatteorin som Hofstede redan använde för att förklara 
grunderna för hierarkisk distans. Ett varmt klimat främjar ett hierarkiskt och maskulint 
samhälle, ett kallt klimat ett jamställt och feminint samhälle vilket skulle bidra till att 
rättfärdiga skillnaderna mellan Frankrike (hierarkiskt och maskulint) resp. Sverige 
(jamställt och feminint). 

Feminin kultur Maskulin kultur 

 

Jämställdhet mellan män och kvinnor är nödvändigare 
under kalla klimat (ökar överlevnadschanser) 

Jamställdhet är inte nödvändig under varma klimat 
(överlevnad beror ej på solidaritet mellan könen) 

Nödvändigare i fattiga länder, men lättare att behålla i 
rika länder 

Finns i länder där varken fattigdom eller rikedom är 
extrema 

Modern har en stark position i familjen Modern har en svag position i familjen 

Både fadern och modern ses som modell i familjer Fadern är sina söners modell, modern sina döttrars 

Ur Bollinger & Hofstede, 1987:148 
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Sedan åberopar Hofstedes sociologiska parametrar: faderns respektive moderns roll i en 
familj. Dessa parametrar skulle ha kunnat användas i 60-talet Frankrike (maskulin 
kultur) respektive Sverige (som redan hade hunnit långt när det gäller kvinnornas roll i 
samhället), men mycket har hänt sedan dess… Familjerätt har reformerats i Frankrike 
efter maj 1968 upproret: modern och fadern har likvärdig roll i familjen (i teori och i 
lagtexterna: i verkligheten finns det fortfarande skillnader beroende på familjer, 
samhällsklasser, geografiska områden etc. - liksom i Sverige för övrigt). 

På det sociala planet har kvinnorna erövrat arbetsmarknaden (idag samma 
sysselsättningsgrad som i Sverige), och antalet kvinnor på chefsposition är hög i 
Frankrike (35%, jämfört med 31% i Sverige 25). I många avseenden är Frankrike mycket 
lik Sverige när det gäller kvinnornas position i samhället. 

· Maskulinitet: karakteristik 

Feminin kultur Maskulin kultur 

a) genus 

Manliga resp. kvinnliga roller är skiftbara Manliga resp. kvinnliga roller är differentierade 

Män behöver ej hävda sig och kan uppfostra sina barn Män skall hävda sig, kvinnor uppfostrar barnen 

Könstillhörighet påverkar inte maktutövandet Män skall utöva sin makt i alla situationer 

Strävan efter att dämpa könsrelaterade beteenden Strävan efter att främja könsrelaterade beteenden 

Det som är litet och går långsamt är vackert Det som är stort och snabbt är vackert 

b) relation till de andra 

Man skall inte framhäva sig som bättre än de andra Man skall vara bättre än andra 

Man skall lida med dem som inte har tur Man skall beundra de som lyckas 

Att hjälpa de andra är viktigt Att förverkliga sin ambition är viktigt 

Människan och miljö är viktiga Pengar och materiella saker är viktiga 

c) värderingar 

Man arbetar för att leva Man lever för att arbeta 

Livskvalitet är viktig Framgångar är viktiga 

Solidaritet Självständighet 

Intuition Metod 

Ur Bollinger & Hofstede, 1987:149 

a) genus 

Dessa antagonismer är relevanta. Sverige anses i all rätt vara jämställdhetens land, och 
att män och kvinnor betraktas som ”skiftbara” är uppenbart i det svenska samhället. 

                                                
25 Dreber-Wallace (2004), Villkor för kvinnor i karriären: en internationell jämförelse, SNS.  
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Uppenbart är också att könsrelaterade artefakter (klädsel, röst, kroppsspråk, attityder) är 
mindre tydliga jämfört med många andra länder, där män är manliga och kvinnor 
kvinnliga. Det svenska socialförsäkringssystemet är också fokuserat på en jämställd 
relation mellan män och kvinnor, vilka båda skall kunna arbeta och ta hand om sina 
barn. 

Vad om Frankrike? Jo, enligt Hofstede är Frankrike varken feminint eller maskulint. 
Det stämmer: Frankrike är långtifrån ett mansdominerat samhälle, och kvinnor har både 
status och hög ställning i ett land som redan under 1300-talet uppfann begreppet 
courtoisie, som baseras på den respekt en man skall visa för det andra könet. 

Denna respekt finns i hög grad i den franska mentaliteten, i synnerhet inom näringslivet 
där t.ex. skämt med sexuella anspelningar, nedvärderande attityder eller propåer 
gentemot kvinnor betraktas som ytterst ovälkomna. 

Vilken skillnad ser jag mellan de två länderna? Jo, de är samhällsekonomiska nära 
varandra, men här igen handlar det om mentalitet och attityd. Frankrike strävar också 
mot jämställdhet, men på ett mindre politiskt sätt än Sverige där de politiska budskapen 
är tydligare och jämställdhetsfrågan präglar samhällets alla nivåer (familjen, 
arbetsplatsen, skolor mm). 

I Frankrike är frågan levande, men styrs inte uppifrån. En annan skillnad är att 
könsrelaterade beteenden (kvinnliga respektive manliga artefakter) är något synligare i 
Frankrike (enligt författarens egna erfarenheter). 

b) relation till de andra 

Oppositionerna i denna rubrik är väldigt karikatyriella (här igen tillhör detta faktum 
själva metoden), men låt oss säga att de som är relaterade till en feminin kultur kan i 
viss mån överensstämma med Sverige (diskret framtoning, strävan efter konsensus, 
medlidande, hjälpsamhet och hänsyn till sin naturliga och mänskliga omgivning mm). 
Det är en bild som många svenskar förmodligen skulle gilla, och som egentligen 
återspeglas i det sätt det solidariska, konsensuella och miljömedvetna svenska samhället 
är uppbyggt. 

De kriterier som är relaterade till en maskulin kultur (att vara bättre, att beundra 
framgång och att vara ambitiös och materialistisk) är väldigt extrema, kan variera 
oerhört från person till person och kan inte återspegla ett helt samhälle - inte det franska 
i alla fall. 

c) värderingar 

Här igen anser jag det vara svårt att anta dessa antagonismer som de är, och att tillämpa 
de direkt på våra länder (är det så att man arbetar för att leva i den feminina Sverige, 
medan man lever för att arbeta i den mer maskulina Frankrike..?). Vidare sätter 
författaren den feminina intuitionen emot den manliga metoden, den feminina 
livskvaliteten emot manliga framgångar… Alltså känns alla dessa påståenden alldeles 
för subjektiva, arbiträra, och framför allt motsvarar de väldigt gammalmodiga 
stereotyper… 
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· Maskulinitet: konsekvenser 

Feminin kultur Maskulin kultur 

a) konsekvenser för samhället 

Att vara bättre än andra är ej eftertraktat De som är bättre än andra skall belönas 

Skolsystemet syftar mot socialintegration Skolsystemet syftar mot prestation (elitism) 

Miljö är viktigare än ekonomisk tillväxt Ekonomisk tillväxt är viktigare än miljö 

Kvinnor och män studerar samma ämnen på högskolan Kvinnor och män studerar olika ämnen på högskolan 

Inga ”könstypiska” yrken Många ”könstypiska” yrken 

Lugnt körande: få bilolyckor Snabbt körande: många bilolyckor 

b) konsekvenser när det gäller religion och tankesätt 

Inom kristendom: protestanter Inom kristendom: katoliker 

Tron i på jämställdhet Acceptans för könsrelaterade skillnader 

Moderata kvinnorörelser Aggressiva kvinnorörelser 

c) konsekvenser för organisationer 

Både män och kvinnor vill göra karriär Män vill göra karriär (de som inte vill nedvärderas) 

Många kvinnor har kvalificerade arbeten och bra lön Få kvinnor har kvalificerade arbeten och bra lön 

Kvinnliga ledare är inte aggressiva Kvinnliga ledare brukar vara aggressiva 

Få spänningar i arbetet Många spänningar i arbetet 

Ur Bollinger & Hofstede, 1987:152-153 

a) konsekvenser för samhället 

I grova drag kan högra delen av tabellen (feminina egenskaper) tillämpas på den 
föreställda jämlika svenska mentaliteten: jantelagen, strävan efter att ej ”sticka ut”, att 
utbildningssystemet skall socialisera eleven, att sudda bort könsrelaterade skillnader etc. 

I Frankrike kan vissa maskulina egenskaper återspeglas - såsom elitiskt 
utbildningssystem, och… bilkörning (det har dock blivit mycket bättre nu!), men annars 
är landet ganska feminint när det gäller kvinnornas plats i utbildningssystemet, företaget 
och familjen, samt när det gäller miljötänkande, som är en stor gemensam angelägenhet 
i Frankrike sedan flera år. 

b) konsekvenser när det gäller religion och tankesätten 

Hofstede åberopar igen dualismen protestantism (den milda, horisontella och här 
feminina religionen) och katolicism (den stränga, hierarkiska och här maskulina 
religionen - som faktiskt hedrar en kvinna, jungfru Maria, vilket de feminina 
protestanterna inte gör!). Det är en gång till en karikaturiell bild av två extremer i denna 
feminina/maskulina dimension. 
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c) konsekvenser för organisationer 

Här ser jag inte stora skillnader mellan Frankrike och Sverige, vilka båda kan betraktas 
som feminina, med hänsyn till kvinnornas plats i organisationerna. Kriterier som 
spänningar i arbetet, aggressivitet hos kvinnliga ledare (!) anses jag inte vara särskilt 
relevanta i sammanhanget. 

· Maskulin/feminin: Vad kännetecknar Frankrike resp. Sverige? 

Mycket har hänt sedan 1974 när Hofstedes utförde sin enkät… Och det känns i hans 
slutsatser. Jag vet inte om denna dimension kommer att ha stor vikt i vår studie (till 
skillnad från hierarkisk distans, osäkerhetskontroll och i viss mån individualism). Men 
låt oss hävda med Hofstede att Sverige tillhör till en mer feminin kultur jämfört med den mer 
maskulina franska kulturen. 

Egenskaper som strävan efter konsensus, harmoni, samstämmighet, demokrati kan 
kopplas till feminina karaktärer i vilka svenskar brukar känna igen sig, medan 
konfrontation, konflikt, makt, hierarki präglar mer den franska kulturen. Men 
generaliseringar, stereotyper står på lur. Ännu en gång: vi skall, när det gäller denna 
dimension, låta empirin tala. 

2.5 TROMPENAARS DIMENSIONER 

Fons Trompenaars (Trompenaars & Hampden-Turner, 2008) tillvägagångssätt är 
parallellt med Hofstedes, alltså en studie av intervjuer, som utgår från cirka 80 000 
personer, varav cirka 30 000 managers i internationella företag i 55 länder (enkäten 
utfördes i tre skeden: 1992, 1997 och 2005). Liksom Hofstede föreslår Trompenaars ett 
antal dimensioner (sju, mot Hofstedes fyra) vilka också är bipolära. 

Men, om Hofstede utgick från en kvantitativ analys av svaren och placerar de studerade 
länderna på en skala gällande var och en av sina fyra dimensioner, använder 
Trompenaars en något mer kvalitativ metod, och använder ingen skala. Han bryter inte 
heller ner dimensionerna i flera nivåer (grunder, karakteristik, konsekvenser) som 
Hofstede systematiskt gör. Trompenaars i sin bok tar upp var och en av sina sju 
dimensioner, och under varje dimension presenterar hur managers i de studerade 
länderna har svarat på vissa frågor relaterade till själva dimensionen. 

Man måste notera att vissa oregelbundheter finns i Trompenaars metoden: ibland 
försvinner vissa länder, t.ex. Frankrike finns inte med när det gäller frågan om 
personligt ansvar (Ibid.:106), ibland citerar författaren i sin text ett land som inte finns 
på själva grafiken (t.ex. Tjeckien, Ibid.:101-102).  

Här igen måste vi ställa frågan: skall vi ta Trompenaars slutsatser som givna eller skall 
vi finslipa vår analys? Vi skall givetvis ta det sista alternativet, men eftersom 
Trompenaars  som  sagt  ej  bryter  ner  sina  dimensioner,  kommer  vi  inte  att  gå  igenom  
Trompenaars dimensioner på ett så metodiskt sätt som vi gjorde i vår genomgång av 
Hofstedes dimensioner. 
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Däremot kan vi påpeka att i sin sista franska upplaga ägnar Trompenaars & Hampden-
Turner (Ibid.:323-375) ett helt kapitel åt den franska affärskulturen utifrån författarnas 
sju dimensioner, vilket blir användbart i vårt fall för att placera Frankrike i förhållande 
till de studerade dimensionerna (dock i viss mån: detta ”franska kapitel” ser mer ut som 
en management handbok än som en djupare reflexion kring den franska affärskulturen). 

2.5.1 Universalism/partikularism 

I april 2009 fick jag ett mejl från en professor från ett universitetet i Frankrike, som bad 
mig att anta en student som ville studera juridik i Linköping. Problemet var dock att dels 
vi inte hade något avtal gällande juridik med detta universitet, dels att ansökan kom 
väldigt sent. Jag informerade vederbörande om detta, vilken svarade att studenten i 
frågan var dennes systerson, och var oerhört motiverad. 

Vidare påpekade den franska professorn att vi kände varandra, vilket skulle vara ett skäl 
för att någon form av dispens skulle fås för den berörda studenten. Jag svarade att jag 
inte kunde göra något, därför att de personliga sambanden och eventuella särskilda 
omständigheter inte kunde tas hänsyn till här i Sverige. ”Då så… sa min franska 
kollega, låt oss gå den administrativa vägen och låt oss skriva omedelbart under ett 
Erasmus avtal som omfattar juridik”. Mitt sista svar blev: ”Vi kan inte skriva ett avtal 
bara därför att er systerson vill studera juridik hos oss”. Diskussionen var slut, och 
exemplifierar på ett bra sätt skillnaden mellan en partikularistisk respektive en 
universalistisk kultur. 

Ett annat exempel: I juli 2010 kom familjen tillbaka från sin bilresa till Frankrike. Jag 
parkerade bilen som vanligt i parkeringen vid fastigheten där vi bor, men glömde bort 
att sätta mitt parkerings årskort (som hade lagts ner i handfacket under semestern) 
synligt på vindrutan, och fick morgonen därpå 400 kr. i böter. 

Jag ringde då parkeringsbolaget och förklarade situationen: vi kom sent i natten, alla var 
trötta efter den långa resan och jag glömde bort att återställa P-kortet vid vindrutan 
etc.… Men parkeringsbolaget stod fast: ”Regeln lyder att P-kortet eller 
parkeringskvittot skall vara synligt”. Jag frågade om mitt beteende (att glömma att 
återställa mitt kort) var lika med att t.ex. medvetet inte betala parkeringsavgiften (man 
får också 400 kr som böter då), och påpekade att jag hade betalat min årsavgift i januari. 
Alltså  var  mitt  ”brott”  av  en  helt  annan  art  än  att  inte  betala  en  parkeringsavgift,  men 
bolaget svarade ”Vi behandlar alla lika, oavsett om de inte betalar avgiften eller 
glömmer att visa att de har betalat”. 

Det var deras definition av rättvisan. Jag svarade genom att påpeka att det finns inom 
juridiken s.k. mildrande omständigheter som gör att ett regelbrott bestraffas inte på 
samma sätt beroende på förhållandena, men bolaget stod fast. Och jag betalade, 
frustrerad. 

I en universalistisk kultur är regler och lagar abstrakta i dess juridiska betydelse, dvs. att 
de gäller för alla, att ingen kan åberopa sin personliga situation eller extraordinära 
förhållanden för att åsidolägga regeln. I en partikularistisk kultur kan en persons 
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situation eller särskilda omständigheter leda till att regeln ej tillämpas, eller mildras. 
Härmed kan Trompenaars & Hamptden (Ibid.:66-67) citeras: 

Ett universalistisk beteende, baserat på lagen, tenderar mot att vara abstrakt. Försök att gå 
mot röda gubben i  ett  samhälle  som har  sina rötter  i  lagen som Tyskland eller  Schweiz:  
även om det inte finns någon trafik blir man missbedömd 26. Detta kan också förklara 
jämlikhetsbegreppet: alla de som inte respekterar lagen skall behandlas på samma sätt. 

[…] En sådan universalistisk kultur åsidolägger också alla undantag som skulle försvaga 
regeln: man befarar att hela systemet skulle falla samman annars, om man skulle 
acceptera beteenden som strider mot regeln. I en partikularistisk kultur däremot fokuserar 
man på den extraordinära dimensionen av vissa situationer. Den här personen är inte en 
medborgare, han/hon är min vän, min bror, min fru/man, mitt barn, någon som är väldigt 
viktig för mig, därför jag älskar eller hatar honom/henne. Då måste jag hjälpa, försvara 
eller inte bry mig om den här personen, oavsett vad regeln säger, under de särskilda 
omständigheter som gäller. [förf. övers.] 

Vidare exemplifierar författarna de missförstånd som kan uppkomma när två managers 
med olika kulturella bakgrunder möts (Ibid.:67): 

I näringslivet, två personer med motsatta kulturer kommer att tycka att den andra är 
korrumperad. Universalisten säger om partikularisten ”Vi kan inte lita på dem: de 
favoriserar alltid sina vänner” medan partikularisten säger om universalisten ”Vi kan inte 
lita på dem: de hjälper aldrig sina vänner”. [förf. övers.] 

· Universalism/partikularism: Vad kännetecknar Frankrike resp. Sverige? 

Vi kan härmed påminna vad vi skrev tidigare om en nedbrytning av Hofstedes 
hierarkisk distans dimension: Lagen berör inte prinsen. (sid. 60 i denna avhandling), ett 
påstående som egentligen skulle kunna gälla den franska kulturen, där en persons 
position kan befoga vissa avvikelser gentemot den allmänt gällande regeln. I detta 
avseende kan man koppla partikularism till lång hierarkisk distans och universalism till 
kort hierarkisk distans. 

En annan talande aspekt av problematiken tas upp av Trompenaars & Hamptden-Turner 
som refererar till religionen (Ibid.:73-74): 

Universalisterna finns i första hand i de protestantiska kulturerna, där de trogna lyder 
Guds lag: ingen - som skulle kunna ta emot bikt, förlåta eller ge dispens - kan finnas 
mellan Gud och människan. De katolska kulturerna däremot antar vissa aspekter 
religionen som är mera personrelaterade och tar hänsyn till särskilda fall. Man kan avvika 
från budskapen och bli förlåten, beroende på omständigheter kring själva misstaget eller 
lagbrottet. För katolikerna kommer Gud - som liknar dem - att förstå varför t.ex. man har 
ljugit för att försvara en vän. [förf. övers.] 

                                                
26 Apropå det kan jag inte låta bli att berätta vad min son (11 år) sa när jag frågade honom vilken var den 
största skillnaden enligt honom mellan Sverige och Frankrike: ”I Sverige, väntar man alltid när gubben är 
röd, även om ingen bil kommer. I Frankrike kan man gå mot röda gubben om det inte finns någon bli som 
kommer: man behöver inte vänta. Man kan tom. gå mot röda gubben även om en bil kommer, men då 
måste man springa”. 
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Vad kan vi säga om Frankrike och Sverige, då? Jo, efter dessa teoretiska förklaringar 
och enligt Trompenaars & Hampden-Turner egen ställningstagande (Ibid.:363) skulle vi 
kunna påstå att Frankrike borde vara mera partikularistisk och Sverige mera 
universalistiskt, särskilt efter kopplingen med Hofstedes hierarkisk distans teori och med 
hänsyn till att religionen kan belysa både hierarkisk distans och Trompenaars 
universalist/partikularist dimension. 

Som slutsats ger Hofstedes & Trompenaars (Ibid.:78-81) två rekommendationer som jag 
anser vara värda att ta upp i vårt svensk-franska fall: 

· Vid skrivande av ett avtal är själva innehållet av stor vikt i en universalistisk kultur, 
det  är  det  som  gäller,  och  inget  annat.  Författarna  påpekar  att  personer  från  en  
universalistisk kultur underskattar vikten av den personliga relationen eller av 
sammanhanget/omgivningen i en partikularistisk kultur: ett avtal i den sistnämnda 
kulturen kan implicit omfatta mycket mer än vad som egentligen står i kontraktet, 
vidare ses avtalet som en överenskommelse som går att tolka och diskutera - medan 
universalisten ser avtalet som en lag som skall tillämpas utan att ifrågasättas 27. 

· Inför ett besök underskattar också den universalistiske tjänstemannen den tid han/hon 
bör ägna åt att känna den andra parten (och vidare hans/hennes språk, kultur, sed 
etc.). Att skriva ett avtal tar enl. författarna dubbelt så mycket tid i en partikularistisk 
kultur jämfört med i en universalistisk: kvaliteten av de personliga relationerna och 
sammanhanget är där lika viktiga som själva produkternas kvalitet, och det är viktigt 
att ägna tid åt att skapa bra personliga förutsättningar. Denna tid är inget slöseri, man 
får den tillbaka sedan. 

I den mån Frankrike vore partikularistisk och Sverige universalistisk är författarna 
rekommendationer befogade. I ett internationellt (interkulturellt) samarbete väger 
avtalen tungt eftersom, oavsett om det handlar om handel, projekt, teknologiutbyte etc, 
grundas affärerna på välformade överenskommelser. Då kan två skilda avtalskulturer 
skapa problem. 

2.5.2 Individualism/kollektivism 

Trompenaars & Hampden-Turner (Ibid.:95-121) sätter Frankrike respektive Sverige på 
relativt samma plan när det gäller den aktuella dimensionen. Alltså anses båda länderna 
vara varken individualistiska eller kollektivistiska (Hofstede å sin sida - se även avsnitt 
2.4.3 - såg utifrån samhällsekonomiska kriterier både Frankrike och Sverige som 
individualistiska). 
Däremot utför vidare Trompenaars & Hampden-Turner (Ibid.:99) en koppling mellan 
individualism och religion, vilket kan vara av betydelse i det aktuella sammanhanget: 

                                                
27 Författarna  (Ibid.:80) presenterar ett intressant exempel av avtalsrelationer mellan en kanadesiensk 
tillverkare och en kund från mellan östern. Avtalet gällde en regelbunden leverans av kullager under 10 
år. Efter 6 år avbröt kunden avtalet, därför att kanadensaren som hade skrivit under inte längre arbetade i 
företaget. 
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Det är klart att antagonismen individen vs gruppen motsvarar antagonismen protestantism 
vs katolicism. Calvinisterna hade ”slutit avtal” med Gud och då blev de personligen 
ansvariga för sina handlingar inför Honom. Varje protestant relaterade sig till Gud såsom 
en individ, och strävade mot frälsningen genom sin verksamhet. 

Katolikerna däremot relaterar sig själva till Gud såsom en gemenskap av trogna. Mina 
studier har visat att katolikerna valde gruppen framför individen i stora proportioner, 
medan denna proportion var mindre hos protestanter. Hofstedes studium säger samma 
sak, liksom min egen enkät. Utifrån dessa studier är de latin-katolska resp. asiatiska 28 
kulturerna mindre individualistiska än de protestantiska, i synnerhet när det gäller 
Storbritannien, Skandinavien, Nederländerna, Tyskland, Kanada och USA. [förf. övers.] 

Enligt ovanciterade religionsmässiga analys borde det vara klart att Sverige lutar starkt 
mot individualism medan Frankrike tvärtom lutar mot kollektivism. Vidare citerar 
Trompenaars & Hampden-Turner (Ibid.:100) vissa författare som kopplar individualism 
och modernitet: 

Ferdinand Tonnies (1947) hävdar att individualismen är grundläggande för det moderna 
samhället. Genom att bli moderna lämnar vi Gemeinschaft - en väl sammanhållen och 
familjebaserad social grupp i vilken individen smälter in - för att integreras i Gesellschaft 
där uppgifterna och ansvaret är individualiserade. Adam Smith (1776) har också betraktat 
arbetsfördelningen som en indivualiseringsfaktor. Max Weber (1947) kopplar 
individualismen till värdighet, självständighet, intimitet och personlig utveckling. [förf. 
övers.] 

· Individualism/kollektivism: vad kännetecknar Frankrike resp. Sverige? 

Alla dessa samhällsekonomiska och religiösa påståenden/analyser stämmer givetvis, 
och belyser vad antagonismen individen/gruppen innebär och grundas på. Sverige är 
både protestantiskt och modernt och bör vara individualistiskt. Frankrike är både katolskt 
och modernt och borde vara både kollektivistisk och individualistisk. Men dessa påståenden 
är grova. Vi har sett tidigare att i många avseenden hade svenskarna en tydlig idé av vad 
en grupp innebar och premierade kollektiva och gruppförankrade lösningar (d’Iribarne, 
1998:96-98 29). 
Vi har också sett att fransmännen lätt kunde främja sig som individer som ej 
nödvändigtvis prioriterade kollektiva/gruppbaserade lösningar. Vi befinner oss härmed 
med kollektivistiska fransmän som beter sig individualistiskt vs individualistiska 
svenskar kom sätter det kollektivistiska (gruppen) i fokus... Därför kommer jag att 
förhålla mig öppen mot denna dimension, med hänsyn till dess relativa, sociologiska 
och psykologiska komplexa betydelse. 

                                                
28 Man kan undra varför Asien kommer in i bilden i en jämförelse mellan katolicism och protestantism. 
29 Härmed reproduceras citatet, som anses vara av stor vikt i det aktuella avsnittet: Svenskarna strävar 
efter en överenskommelse mellan likvärdiga personer för att cementera gruppen kring gemensamma mål. 
Fransmännen däremot strävar efter att få sina egna synpunkter att segra i ett slags ordkamp. Å ena sidan 
har man en mycket hög idé om vad en grupp är, å andra sidan heligförklarar man individens förmåga att 
argumentera. 
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Till sist kan man citera en mycket intressant koppling mellan individen och gruppen 
som Trompenaars (Ibid.:107) utgör, där båda dimensioner förenas: 

Min konception är att individualismen förverkligar sig genom att tjäna gruppen. Man kan 
förklara till individerna vad gruppens mål är enbart om man har konsulterat individerna, 
och om dessa har deltagit vid utvecklingen av gruppens mål. Föreningen mellan individen 
och gruppen är inte lätt, men möjlig. [förf. övers.] 

Demorgon (2000:83) 30 uttrycker en likvärdig åsikt i frågan. Skulle vi kunna påstå att 
både fransmän och svenskar tillhör i grunden två individualistiska (västsländska och 
moderna) kulturer, men att hierarkisk distans hos de första gör att individens position 
och egenskaper är överlägsen gruppens roll i organisationen/samhället medan 
svenskarna kollektivt involverar individen redan från starten (samförstånd, förankring, 
konsensus), vilket gör att gruppen har en större betydelse i Sverige jämfört med 
Frankrike? Denna problematik kommer givetvis att utvecklas senare i arbetet. 

2.5.3 Dolda känslor (rationalism) v:s uttryckta känslor (affektivitet). 

Apropå relativa, sociologiska och psykologiska komplexa betydelser är begreppet 
affektivitet  preliminärt  svårt  att  hantera  (är  affektivitet  en  fast  dimension  på  nationell  
nivå eller ett beteende som kan väsentligt variera mellan individer i samma 
nation/kultur?). 
Dessutom vet alla psykologer/psykiatriker att även den mest rationella personen kan 
agera irrationellt (ingen kan ständigt skydda sig mot passion, entusiasm, glädje, rädsla, 
panik, eller situationer som gör att vi agerar precis tvärtom jämfört med vad vi anser 
skulle vara det ”rätta” beteendet), denna irrationalitet kan lät uppkomma vid känsliga 
affärssammanhang, särskilt när två olika kulturer möts (är fördomar, stereotyper, 
etnocentrism produkter av rationalismen?). 

Låt oss gå vidare och citera Trompenaars & Hampden-Turners (Ibid.:123 ff.) definition 
av vad affektivitet är: 

I relationerna mellan i individer, spelar det rationella respektive affektiva var sin roll. 
Vilket av dem kommer att vinna? Allt beror på vår affektivitet. Visar vi våra känslor? Om 
ja kommer vi att få ett känsloladdat svar. Om nej, kommer relationen att vara mer neutral, 
utan affektivitet. [förf. övers.] 

Denna definition är tautologisk och belyser tyvärr ingenting om vad författarna menar. 
De exemplifierar dock affektivitets begrepp med hjälp av ett mer talande fall (Ibid.): 

Kommer ni ihåg Elf-Aquitaine reklamen ”Passionen har alltid rätt”? När företagets 
engelska dotterbolag fick kännedom av mottot kom dess reaktion omedelbart ”Vi vet väl 
att passionen för fransmännen är en del av verkligheten, men om den betraktas som 
positiv i Frankrike kan passionen medföra negativa konsekvenser för våra affärer här i 
Storbritannien”. [förf. övers.] 

Författarna resonerar sedan kring två poler: i en affektiv kultur där man visar sina 
känslor är artefakterna tydliga, både när det gäller språklig och icke språklig 

                                                
30 Se även citatet sid. 53. 
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kommunikation (livlig intonation, talförhet, leenden och olika ansiktsuttryck, 
kroppsspråk etc.). 
I en rationell kultur är det tvärtom och artefakterna är mer neutrala och signalerna dolda 
(fåordighet, kontrollerad intonation, sammanhållna gester, diskreta ansiktsuttryck mm). 
Då kan mötet mellan dessa två olika kulturer medföra svårigheter. Fortfattarna 
(Ibid.:128 ff.) talar om nordeuropéer som kritiserar en sydeuropé som rör sina händer 
när han talar, eller japaner som säger att ”enbart döda fiskar öppnar munnen”, eller 
engelsmän som apropå latiner tycker att ”det är de tomma tunnorna som låter mest”.  

Dessa överdrivna bilder apropå en kultur som ej uttrycker sig som en annan 
exemplifierar våra tidigare reflektioner om etnocentrism, stereotyper och fördomar - och 
visar hur obekväm kan en ”rationell” person känna sig i närvaron av en ”affektiv” sådan 
(och förmodligen tvärtom). 

· Rationalism/affektivitet: vad kännetecknar Frankrike resp. Sverige? 

Denna traditionella opposition mellan syd- resp. nordeuropéer bör ändå tillämpas i vårt 
fall: fransmännen kommer i all sannolikhet att tillhöra en affektiv kultur medan svenskarna 
en rationell kultur 31. Å sin sida kan en person som kommer från en affektiv kultur - där 
man är  van  vid  att  visa  sina  känslor  och  att  prata  -  tycka  att  personer  som döljer  sina  
känslor och kontrollerar sina ord och kroppsspråk är svåra att begripa (Var tycker de 
egentligen? Vad står de för? Är de nöjda eller ej? Etc.)… MO (SAAB:s projekt chef i 
Frankrike) 32 uttryckte detta i en artikel (Östgöta Correspondenten, 2009-10-23): 

Fransmännen tycker att vi alltid har något att dölja, och detta kan leda till att de blir 
misstänksamma gentemot oss. De är vana vid att uttrycka sig om allt, och vårt tystare sätt 
att kommunicera skapar problem. 

Vi befinner oss här i en välkänd problematik som opponerar de livliga latinska 
fransmännen som älskar diskussionen och kan lätt låta sina känslor uttrycka sig verbalt 
eller kroppsligt, och den diskretare svenska nordbon som tycker att tiga är guld och inte 
gärna låter sin kropp kommunicera… 

Kommer detta att uttryckas i vårt empiriska studium? Vi får se, men mycket tyder på att 
fransmännen och svenskarna kommunicerar sina stämningslägen olika, vilket jag 
intuitivt konstaterar såsom fransman bosatt sedan drygt tjugo år i Sverige. Men som 
tidigare sagt väger de individuella egenskaperna tungt i sammanhanget. 

En svensk kan visa sig vara mera pratbelägen än en fransman och en fransman kan vara 
mycket stelare än en svensk. Var och ens uppfostran, sociokulturella bakgrund, 
                                                
31 Här  igen  måste  vi  gardera  oss  från  den  dualismen  metoden  innebär:  att  beskriva  fransmännen  som  
affektiva betyder ej att svenskarna inte har några känslor, och att beskriva svenskarna som rationella 
betyder ej att fransmännen är irrationella. Att använda sådana ord är problematiskt, och kan leda till att 
man lätt drivs ifrån den objektiva frågan, som ej handlar om själva affektivitet eller rationalism, men om 
hur/om  vi  uttrycker  våra  känslor.  Och  jag  beklagar  att  en  kultur  som  uttrycker  lätt  sina  känslor  
kvalificeras som irrationell av författarna. 
32 MO (anonymitetsprincipen tillämpas) är för övrigt en av våra primära källor och står bakom 
redogörelsen av ett av de fall som vi skall studera (se även kapitel 3).  
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regionala ursprung, psykologiska struktur mm spelar stor roll i det sätt vi beter oss, och 
jag vill förhålla mig pragmatisk gentemot Trompenaars & Hampden-Turners 
affektiv/rationella dimension. 

2.5.4 Specifik/diffus 

Med specifik respektive diffus kultur menar författarna (Ibid.:141) att  i  et  första fallet  
(specifik) skiljer man tydligt mellan en individs olika intresse/aktivitetsområden (yrke, 
familj,  hobbies,  etc.):  ”Min  chef  är  min  chef  i  arbetssammanhang,  inte  i  andra  
situationer”, skulle man kunna säga, medan i en diffus kultur kommer jag att betrakta 
min chef som min chef i alla möjliga sammanhang (jag skall visa honom/henne samma 
respekt i stormarknaden som på jobbet). Det personliga (stämningen, relationen, etc.) 
kommer att väga tyngre i en diffus kultur medan man skall fokusera på saken (målet, 
uppgiften, strategi etc.) i en specifik sådan. 

Författarna (Ibid.:154) förklarar också hur en diffus resp. en specifik kultur kommer in i 
affärsrelationer. Den ”diffusa strategin” betyder att man går runt om motparten, för att 
känna den, och det är efter att man har bildat en förtroenderelation att man startar att 
tala om affärens specifika aspekter. Den ”specifika strategin” betyder att man går rakt 
på  sak,  och  det  är  bara  om  motparten  är  intresserad  av  affärens  specifika  aspekter  att  
man går vidare och lär sig känna själva personerna. 

I båda fall tycker man att man vinner tid. Den ”diffusa” kommer inte att förbinda sig till 
en oärlig motpart (man har ägnat tid åt att känna den). Den ”specifika” slösar inte bort 
sin tid i långa konversationer och middagar med en motpart som inte vore intresserad av 
kontraktets specifika aspekter. 
Båda kulturer har sin egen logik, men man kan lätt föreställa sig att kulturella krokar 
kan uppkomma när dessa två kulturer möts: jag har själv en erfarenhet av detta. En 
svensk tjänsteman från SAAB som deltog i ett av mina seminarier om fransk 
affärskultur sa till mig: ”Men varför förlorar vi så mycket tid där nere i Frankrike. När 
jag anländer har jag inte en minut att slösa bort. Ingen tid för att tala om vädret, 
familjen och sånt: vi måste jobba, vi har en affär att slutföra, och jag har ett plan att ta 
i slutet av dagen.” 
Jag rekommenderade honom att inte vara så målmedveten utan att i fortsättningen ta ett 
plan hem dagen efter om det gick, att inte enbart fokusera på arbetet men på situationen 
som en helhet som också inkluderar människor, och förklarade att det var oerhört viktigt 
för fransmännen att lära känna, även så lite, sina svenska partners för att skapa 
konstruktiva framtidsförutsättningar 33. 

                                                
33 Svenskarna för övrigt kan vara mycket mer medvetna om denna kulturella problematik än den citerade 
tjänstemannen! Trompenaars & Hampden-Turner (2008:31;152) berättar om hur ett svenskt bolag kunde 
vinna en marknad i Argentina mot ett amerikanskt företag. Amerikanerna underskattade vikten av de 
personliga relationerna och fokuserade på produktens egenskaper, medan svenskar under fem dagar talade 
om allt annat än deras produkt, som egentligen var dyrare än amerikanernas. Men den ”diffusa” 
stämningen som svenskarna hade skapat blev avgörande: svenskarna hade förstått att, för att göra affärer i 
vissa länder, det räcker inte att presentera tekniska detaljer med hjälp av fina PowerPoint bilder. 
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Trompenaars & Hampden-Turner (Ibid.:154 ff.) etablerar slutligen en parallell mellan 
diffus kultur och bred kontext, specifik kultur och snäv kontext (enl. Hall, 1979:105 ff.): 

Kulturer som utvecklas i en bred kontext, såsom Japan och Frankrike, tycker att man skall 
omringa motparten innan man tallar affärer. I en snäv kontext kultur, såsom USA eller 
Nederländerna, skall motparten vara medveten om hur affären skall gå till: ju stramare 
ram, desto bättre förutsättningar. […] I det första fallet betraktar man omständigheterna, 
relationerna innan man går till saken. I det andra fallet, betraktar man saken innan man tar 
hänsyn till kontexten. [förf. övers.] 

· Specifik/diffus: vad kännetecknar Frankrike resp. Sverige? 

Författarna (Ibid.:154) hävdar att Japan, Sydeuropa och Sydamerika tillhör en diffus 
kultur, medan specifik kultur är vanligare i Nordamerika och Nordeuropa. Detta betyder 
att Frankrike tillhör en diffus (bred kontext) kultur och att Sverige tillhör en specifik kultur 
(snäv kontext). 
Författarna drar vidare ett betydelsefullt samband mellan specifik och diffus (se förra 
avsnittet) respektive rationell/affektiv dimension, vilket kan ses i följande grafik 
(Ibid.:165): 

 

Här kan vi konstatera att Frankrike resp. Sverige befinner sig teoretiskt vid två motsatta 
poler: 

· Frankrike tillhör enligt författarna en diffus-affektiv kultur (som karakteriserar de 
latinska länderna), där relationerna präglas av en personlig dimension, som uttrycker 
sig i termer av kärlek (när allt fungerar bra) eller hat (vid konflikter eller problem). 
Denna bild är givetvis överdriven, och bör nyanseras (som alla oppositioner mellan 
dimensioner i denna studie). 

Latinska länder, 
Sydamerika, 
Sydeuropa 

Japan, Sydost 
Asien, 

Ostafrika. 

USA 
(västkusten) 

Kanada 

USA (ostkusten), 
Skandinavien, 
Nordeuropa. 

Rationell (neutral) 

Specifik Diffus 

”KÄRLEK / HAT” 

”SAMTYCKE / OGILLANDE” 

”SYMPATI / INDIGNATION” 

”RESPEKT / RESPEKTLÖSHET” 

Affektiv 



Kapitel 2 – Kulturella skillnader: teoretisk bakgrund 
 

- 89 - 
 

· Sverige tillhör en rationell-specifik kultur, där relationerna präglas av en betydlig 
mer objektivt förhållande till relationerna. Det är inte personen som är i frågan, men 
själva  saken.  Man  samtycker  med  ett  förslag,  ett  beslut,  ett  mål  -  eller  ogillar  det.  
Den person som formulerar förslaget, beslutet eller målet kommer dock ej in i bilden. 

Dessa två påstådda motsätta attityder till relationerna - om de stämmer med verkligheten 
- bör skapa vissa problem i samarbetet mellan fransmännen och svenskar. Det blir då av 
stor vikt att undersöka hur denna dimension uttrycker sig i de fall som vi kommer att 
studera under den kommande empiriska studien. 

Till sist kan vi påpeka att det kan finnas starka samband mellan specifisk och 
universalistisk å ena sidan (det är avtalet/affärer som gäller och inget annat), mellan 
diffus och partikularist å andra sidan (det som finns omkring avtalet/affärer har 
betydelse och kan tas hänsyn till). 

2.5.5 Uppnådd/tillskriven status 

I vissa kulturer är det vad man gör till som gen ens status, då talar man om uppnådd 
status (self made man kultur). I andra kulturer beror status på ens ålder, klass 
tillhörighet, position mm. Då handlar det om tilldelad status. I det första fallet premieras 
effektiviteten, framgångar och resultat. I det andra premieras erfarenhet, makt och social 
bakgrund (familj, skola mm). Trompenaars & Hampden-Turner (2008:173) lyder: 

Samtliga samhällen ger till vissa medlemmar en högre position. Dessa personer 
uppmärksammas för vad de är och vad de gör. I vissa samhällen det är vad man har 
åstadkommit till som är basen för ens status. I andra samhällen är denna status beroende 
på ålder, social ursprung, kön, utbildning. I det första fallet talar man om uppnådd status, 
i  det  andra  om  tillskriven  status.  En  uppnådd  status  är  resultatet  av  en  handling, en 
tilldelad status är resultatet av ett tillstånd. [förf. övers.] 

Vidare åberopar Trompenaars & Hampden-Turner (Ibid.:176), enligt D. Mac Clelland 
(1950), religionstillhörighet som en orsak bakom skillnaden mellan tillskriven resp. 
uppnådd status kulturer: 

Enbart de länder som utgör en empirisk analys av ”vad som fungerar bäst”, och som 
tillerkänner individerna som tillämpar denna princip en status, kan ekonomiskt utvecklas 
med framgång. Detta är protestantismens anda: man förverkligas genom sina verk, och 
den som skapar, företar får ett religiöst erkännande som utgör kapitalismens dynamik. 
Utifrån detta perspektiv, de länder som tilldelar en status - till skillnad med de länder där 
statusen är uppnådd - kommer på efterkälken. 

De katolska länderna ger en prominent position till mera passiva egenskaper. Hinduism 
kopplar praktiska verk till drömmar och buddhismen lär avståndet från det 
materialistiska. Dessa religioner, som är kopplade till tillskriven status, hindrar 
ekonomisk utveckling. Man kan därför ha sett i den tillskrivna statusen tecknet för ett 
samhälle som har svårt att utveckla sig, eller för ett underutvecklat land. Den tillskrivna 
statusen är farlig för den ekonomiska tillväxten. [förf. övers.] 
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Detta manikeiska påstående kunde vara karikaturiellt om författarna, efter en djupare 
analys, inte nyanserade denna opposition mellan de effektiva protestantiska länder och 
de efterliggande katolska som följande (Ibid.:180): 

Men det är svårt att försvara tesen att en resultatfokuserat attityd skulle per automatik 
vara nyckeln till ekonomiska framgångar. I de protestantiska länderna, utvecklingen är 
inte snabbare idag jämfört med de katolska kulturerna. BNP per kapita i den katolska 
Belgien är högre än i de protestantiska Nederländerna. Frankrike och Italien, som är 
katolska, utvecklas snabbare än t.ex. Storbritannien. [förf. övers.] 

Detta leder inte oss vidare i frågan, utan att vi väl kan koppla tillskriven status till den 
katolska kulturen och uppnådd status till den protestantiska, utan förutfattade meningar 
om respektive kulturs ekonomiska effektivitet. 

· Uppnådd/tillskriven status: vad kännetecknar Frankrike resp. Sverige? 

Enligt följande citat där Bodin & Fant (1997:109) betraktar Sverige resp. Frankrike 
utifrån Trompenaars statusproblematiken kan vi anta att Sverige tillhör en uppnådd status 
kultur och Frankrike en tillgiven status sådan. 

I Sverige anser flertalet är det är viktigare vad en människa har uppnått än vilken 
bakgrund hon har. Alla ska ha samma möjligheter att nå fram till en bra position i 
samhället […]. Denna inställning hör delvis samman med ett universalistiskt tankesätt, 
och den innebär att status (dvs. den prestige och det anseende som en individ får i 
samhället) är någonting som individen själv uppnår. Viktiga värderingar i en kultur som 
förordar uppnådd status är att vara aktiv, nå resultat och arbeta målinriktat. 

Det franska samhället tillskriver allt det man har med sig gratis hemifrån ett stort värde. 
Man visar med andra ord en förkärlek för tillskriven status. Det kan vara familjebakgrund 
med ärvd titel, pengar eller fina kolor. Tittar man närmare på franska företagsledare så 
finner man att de allra flesta har gått på någon av de så kallade Grandes écoles, 
elitskolorna. 

Stämmer detta? Preliminärt ja, särskilt med hänsyn till Bodin & Fants befogade 
hänvisning till de franska Grandes écoles. Vi har redan implicit åberopat 
statusproblematiken under avsnittet 2.4.1, när vi reflekterade kring hierarkis grunder 
och orsaker. 

D’Iribarne (1989:VII) utgår från den franska Revolutionen för att förklara den franska 
elitismen (som ej enbart berör politik, men också högre utbildningen, och vidare 
företagen): 

Sièyes (1789) manifest Qu’est-ce que le Tiers-État ? (Vad är tredje ståndet?) uttrycker 
Revolutionens anda, och visar hur stark var revolutionärernas vilja att vara hedrade enligt 
gamla regimens värderingar. Skapandet av ”L’École Polytechnique” av Konventionen, 
den mest revolutionära regimen som Frankrike någonsin har haft i sin historia, är en bra 
indikator på revolutionens strävan att skapa en ny elit, en ”begåvningsaristokrati” som 
skulle ersätta den gamla regimens ”blodaristokrati”, utan att ifrågasätta referensen till 
själva aristokratin. [förf. övers.] 
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Allt är sagt i detta citat, som jag betraktar som den främsta nyckeln som öppnar dörrarna 
mot den komplexa franska relationen till makt, politik, hierarki, elitism och 
management. Man har avskaffat privilegierna den 4 augusti 1789, medan man skapade 
en republikansk motsvarighet till den tidigare aristokratin: ”meritokratin”. 
Titeln av P. Bourdieus (1989) bok La noblesse d’État (Statens adel) exemplifierar också 
på ett tydligt sätt vad den franska ”monarkiska republiken och dess republikanska 
aristokrati” betyder. Och de Grandes écoles är de institutionerna som förverkligas detta 
system, också kallad la reproduction des élites (eliternas reproduktion). 
Trompenaars & Hampden-Turner (Ibid.:341) placerar också Sverige resp. Frankrike på 
två motsatta geografiska kulturpoler: 

USA, Storbritannien, Kanada, Sverige och Nederländerna är ”analytiska” och orienterade 
mot den personliga utvecklingen. I dessa kulturer, kopplar man personen till uppgiften, 
kvalifikationen till rollen, managern till målet, ett resultat till en belöning och meriter till 
befordran. Organisationen är ett medel för att förverkliga dessa konkreta syften. En 
managers auktoritet baseras därför på hur han/hon genomför de uppgifter han/hon 
ansvarar för. 

Frankrike, Italien och Japan är otydligare när det gäller de kriterier som mäter en 
prestation, på samma sätt är kriterierna som ger status - ålder, utbildning, position - 
diffusa. Vad som räknas, det är kontakter, relationer, bakgrunden och följaktligen en 
otydligare definition av vad en bra manager är. Organisationen består av flera 
sociopolitiska maktcentra med olika status som producerar kunskap, inflyttande och 
auktoritet. [förf. övers.] 

Allt detta innebär att skillnader kommer teoretiskt att finnas mellan Frankrike och 
Sverige när det gäller vad ens status betyder. 

2.5.6 Monokron/polykron tidsuppfattning 

Denna dimension anses enl. författarna (Ibid.:201 ff.) förklara huruvida kulturerna 
förhåller sig till det förflutna, till det nuvarande respektive till framtiden. Kluckhohn & 
Strodbeck (1961, eft. Trompenaars & Hampden-Turner 2008:202-203) särskiljer tre 
olika kulturer: 

Den som fokuserar på nutiden, utanför själva tiden, utan traditioner och omedveten om 
framtiden; den som fokuserar på det förflutna, och som huvudsakligen strävar efter att 
hålla traditionerna i liv; den som är framtidsorienterad och är övertygad om att 
morgondagen alltid är bättre och som strävar efter att förverkliga denna framtid. [förf. 
övers.] 

Författarna (Ibid.) citerar vidare Sankt Augustinus: tiden är en subjektiv och relativ 
uppfattning; Durkheim (1991): medlemmar av en viss kulturgrupp delar samma 
uppfattning av tiden för att kunna koordinera sina gemensamma aktiviteter; Hall (1959): 
monokron vs polykron: två olika sätt att betrakta och hantera tiden. 

Man kan förenkla tidsuppfattningsproblemetiken genom att särskilja två huvud 
kulturella familjer (Bodin & Fant, 1997:64): 
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Den monokrona synen på tid innebär ett linjärt tänkande människor helst klarar av en 
uppgift i taget utifrån ett på förhand uppgjort schema. Aktiviteter följer varandra, och 
man fylls med en känsla av tillfredsställelse när det hela är avklarat. Man känner att man 
har varit effektiv. 

För en polykron människa förefaller detta beteende oflexibelt. Följer man slaviskt en 
noggrann planering blir det väldigt lite utrymme för spontanitet och nya vinklingar. För 
den polykrona människan innebär effektivitet att kunna ha så många bollar i luften 
samtidigt, och att kunna improvisera när så behövs. 

Trompenaars & Hampden-Turner (Ibid.:206) använder adjektivet sekventiell respektive 
synkron istället för monokron respektive polykron, men närmandet är det samma: 

Vi har sett att vi kan representera tiden utifrån två infallsvinklar: vi kan betrakta den som 
en följd av sekventiella händelser med tydliga intervaller, eller som en cyklisk, synkron 
tillstånd där det förflutna, det nuvarande och framtiden integreras med varandra. [förf. 
övers.] 

· Tidsuppfattning: vad kännetecknar Frankrike resp. Sverige? 

I vilken tid värld kan Frankrike resp. Sverige placeras? Som Trompenaars (Ibid.:206) 
implicit uttrycker det (de talar om Nordeuropa, se även citatet nedan), tillhör Sverige den 
monokrona, sekventiella kulturen, medan Frankrike tillhör en polykronisk, synkron kultur: 

Vid en pol har vi en person som betraktar tiden som en streckad linje med regelbundna 
händelser. Allt kommer i sin tid och på sin plats, och denna person blir något förvirrad 
om en ändring uppkommer på denna sekvens. Man tycker att gå på ett rakt sätt från A till 
B är det bästa sättet för att nå det bästa resultatet med optimerade resurser. 

Det sätt att bedriva affärer i Nord Europa eller Nord Amerika 34 är mycket påverkat av 
denna syn på tid, planering och organisation. Den synkrone metoden betyder att man 
driver flera parallella aktiviteter samtidigt, som en jonglör med sex bollar alltid i rörelse. 

Detta  är  inte  lätt  för  kulturer  som  fungerar  sekventiellt.  I  den  franska  kulturen,  är  det  
förflutna mycket närvarande. Den förklarar de nu rådande situationerna. Det förflutna gör 
nutiden klarare, och hjälper att begripa framtiden […]. Bland alla de nationaliteter som vi 
har studerat i vårt studium, Frankrike var det enda landet som lagt mycket mer vikt på det 
förflutna än på framtiden. Vi har konstaterat att Frankrike var det mest synkrona landet av 
alla de polykroniska länder som vi har studerat i Europa. [förf. övers.] 

Trompenaars & Hampden-Turner (Ibid.) tar upp en del situationer som kan skapa 
problem mellan monokron respektive polykron kulturer, som till exempel punktligheten 
vs opunktligheten, avsaknad av dagordningar v:s välplanerade möten, linjär diskussion 
vs avbrutna diskussioner mm.Vi återkommer till detta senare i avhandlingen, i synnerhet 
under vår empiriska studie. 

                                                
34 Edward T. Hall (1984:24) beskriver som följande den nord amerikanska monokroniska/sekventiella 
relationen till tiden: ”Vi fragmenterar och planerar tiden, och är nästan alltid fokuserade på framtiden: vi 
går fram. Vi älskar nyheten, och är förändringsangelägna […]. Vi använder tiden som en sak: vi vinner, 
förlorar, sparar eller slösar bort vår tid. Det är chockerande för oss att göra två saker samtidigt, medan i 
Latinamerika, är det vanligt att syssla med flera uppgifter samtidigt, antigen i ett och samma arbetsrum, 
eller genom att pendla mellan olika ställen under samma dag”. [förf. övers.] 
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2.5.7 Relation till naturen 

Enligt Trompenaars & Hampden-Turner (Ibid.:33; 237 ff.), kan man notera omfattande 
kulturella skillnader när det gäller attityden gentemot den omgivande miljön. För vissa 
kulturer är människan central i det sätt vi betraktar världen: det är människan som är 
syndens och dygdens ursprung. För andra kulturer, naturen är maktigare än personen: 
naturen är något som man fruktar eller imiterar. 

Vilken roll tilldelar vi till vår naturliga omgivning? Liksom våra andra dimensioner är 
denna, enligt författarna, i centrum av mänskligheten. Länge han man strävat efter att 
dominera den hotfulla naturen (stormar, kylan, översvämningar, hettan, bränder, 
jordbävningar etc.), denna kamp var en absolut nödvändighet. Man kan konstatera att 
under dess ekonomiska utveckling har folken erövrat, tämjt naturen. Numera upplever 
vi en motsatt situation: fruktan att människan förstör naturen. 

Vidare tillämpar författarna (Ibid.:238 ff.) denna relation till naturen till affärsutövandet: 

I affärerna, finns det två huvudattityder gentemot naturen. Antigen tror man att man kan 
kontrollera den, eller tycker man att människan är en del av naturen, att man skall ta hänsyn 
till naturens lagar och makt. Den första kulturen är människofokuserad (organisationer är 
maskiner som lyder dem som styr), den andra kulturen är utåtinriktad och ser organisationen 
som en del av naturen: det är naturen som möjliggör organisationens utveckling genom att ge 
både näring och en fördelaktig ekologisk ram […]. Relationen som finns mellan 
organisationen och marknaden står nära den som finns mellan mannen och naturen: En 
produkt kan säljas med framgång inte bara därför vi vill det (kontroll av naturen), men därför 
att produktens egenskaper uppskattas av kunderna (anpassning till naturen). Alltså, vår 
produkt säljs pga. externa faktorer än de som vi har förutsett. [förf. övers.] 

Vi kommer inte härmed att forska kring hur ett svenskt resp. franskt företag 
marknadsför dess produkter, men Trompenaars (Ibid.:259) etablerar till slut ett 
intressant samband mellan anpassning till naturen och strävan efter kompromiss å ena 
sidan, kontroll av naturen och konfrontativ förhållning å andra sidan. Detta samband 
kan relateras till Hofstedes hierarkisk distans och maskulin/feminin dimension: en 
egalitär/feminin kultur anpassar sig till sin omgivning (konsensus, dialog, kompromiss) 
medan en hierarkisk/maskulin kultur kontrollerar omgivningen (konfrontation, 
auktoritet, konflikt). 

· Relation till naturen: vad kännetecknar Frankrike resp. Sverige? 

Trompenaars & Hampden-Turner (Ibid.:239) hänvisar till den amerikanske psykologen 
J.B. Rotter (1966:1-28) som hade ställd till 15 000 managers följande fråga: ”Det är bra 
att kontrollera stora naturliga krafter”. 76 % av de tillfrågade fransmännen svarade ja, 
mot enbart 21 % av de tillfrågade svenskarna. Då kan vi påstå att Frankrike tillhör en 
kultur som strävar efter att kontrollera naturen, medan Sverige tillhör en kultur som agerar i 
samklang med naturen. Vad kan detta betyda i vårt fall? Jo, om vi tar upp författarnas 
slutsatser angående vad kännetecknar en kultur som kontrollerar naturen eller anpassa 
sig till den, kan vi påstå följande: 
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· Fransmännen är inåtinriktade (fokus på personen), har en dominant attityd gentemot 
omgivningen, är konfrontativa, lägger vikt på sin egen position i sin egen grupp i sitt 
eget företag och upplever sig obekväma när omgivningen ej går att kontrollera (t.ex. 
vid förändringar). 

· Svenskarna är utåtinriktade (fokus på miljön), har en flexibel och kompromissvänlig 
attityd gentemot omgivningen, är harmoniska, lägger vikt på den andra, kollegan, 
kunden och känner sig bekväma när omständigheterna ändras. 

Här igen resonerar vi utifrån dimensionens extrema poler, men påståendena är 
teoretiska, och kommer att konfronteras med verkligheten vid den kommande empiriska 
studien. 

2.6 KULTURELLA SKILLNADER:TEORETISKA SLUTSATSER 

Vi har nu gått igenom Hoftedes fyra resp. Trompenaars sju dimensioner 35,  och  har  
placerat den franska resp. den svenska kulturen i förhållande till dessa. Härmed kan jag 
sammanfatta vad jag har kommit fram till, vilket blir vår referensram inför den 
kommande empiriska studien: 

KULTURELL 
DIMENSION 

Vad kännetecknar 
SVERIGE? 

Vad kännetecknar 
FRANKRIKE? 

Hierarkisk distans Kort hierarkisk distans Lång hierarkisk distans 

Osäkerhetskontroll Låg osäkerhetskontroll Osäkerhetsundvikande 

Relation till gruppen Kollektivistisk Individualistisk 

Gender Feminin Varken maskulin eller feminin 

Relation till regel Universalistisk Partikularistisk 

Känslor Rationell (dolda känslor) Affektiv (uttryckta känslor) 

Relation till affären Specifik Diffus 

Status Uppnådd status Tillskriven status 

Tidsuppfattning Sekventiell (monkron) Synkron (polykron) 

Relation till naturen/omgivningen Anpassning Kontroll 

 
Denna ram motsvarar egentligen den gängse teorin om den latinska världen (hierarkisk, 
osäkerhetsundvikande, partikularistisk, affektiv, diffus, maskulin, tillskriven status och 
polykron) till vilken Frankrike (delvis) tillhör, och den nordeuropeiska, anglosaxiska 
världen (motsatta egenskaper), till vilken Sverige tillhör. Det är en grov, men relevant 
slutsats. 

                                                
35 Vi har fogat samman Hofstedes individualism/kollektivism dimension resp. Trompenaars relation till 
grupp/individ dimension. Tabellen redovisar därför 10 dimensioner istället för 11. 
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2.6.1 Från nationell kultur till affärskultur 

Innan vi går vidare vill jag påpeka att vid vår genomgång av dimensionerna har vi 
närmat kulturfrågan i en något bredare betydelse än den affärskulturen som vi önskar 
definiera enligt vår första forskningsfråga (Vad kännetecknar den franska resp. svenska 
affärskulturen?). 

Detta var befogat: i enlighet med vad vi preciserade under avsnitt 1.5.4, sid 29 
(Affärskultur i min mening är en direkt tillämpning, och en avgränsning av vad vi kallar 
för nationell kultur), är affärskulturen det sätt en nationell kultur uttrycker sig i 
affärssammanhang, och vi har hittills fokuserat på den franska resp. den svenska 
nationella kulturen för att ge en ram till våra kommande undersökningar av den franska 
resp. den svenska affärskulturen. Dessa affärskulturer kommer vi sedan att observera i 
våra SAAB-Dassault empiriska fall. 

Det är också så att Hofstede och Trompenaars själva betraktar sina kulturella 
dimensioner i ett betydligt bredare sammanhang än det affärsmässiga. Författarna 
åberopar klimatskillnader, historiska händelser, religionstillhörighet, lagsystem, 
befolkningsdensitet, antal barn i familjer mm. i syfte att förklara, rättfärdiga eller 
känneteckna sina kulturella dimensioner (Hofstede tar t.o.m. upp körningsstil och 
antalet bilolyckor för att känneteckna sin maskulin/feminin dimension, vilket inte har 
mycket att göra med affärsrelationer - utom att bilförsäljning och reparationer kan vara 
lönsamma branscher i en maskulin kultur!). 

Nu är det däremot dags att fokusera - utifrån de nationella kulturerna som vi har 
definierat utifrån Hofstedes resp. Trompenaars dimensioner - på dessa kulturer i 
affärsmässiga sammanhang, i syfte att känneteckna den svenska resp. den franska 
affärskulturen.  

2.6.2 Vad kännetecknar den svenska respektive den franska affärskulturen? 

Utifrån Sverige respektive Frankrikes grundläggande kulturella tillhörighet i förhållande 
till Hofstede resp. Trompenaars dimensioner kan vi utföra en syntes av de viktigaste 
egenskaper som teoretiskt kan känneteckna den svenska resp. den franska 
affärskulturen: då skall vi ha svarat på vår första forskningsfråga, och skapat en modell 
som skall konfronteras till verkligheten i den empiriska studien som vi skall presentera 
under nästa kapitel. 

I följande tabellers vänstra kolumner (under SVERIGE resp. FRANKRIKE) har vi tagit 
upp relevanta skillnader i relation till vår studies ram, dvs. skillnader som kan 
uppkomma under affärsrelationer där svenska respektive franska tjänstemän samarbetar 
som representanter för sina respektive företag. Dessa skillnader baseras på Hofstedes 
resp. Trompenaars egna analys. De presumtiva konsekvenserna i tabellen kan däremot 
innehålla, vid sidan av Hofstede resp. Trompenaars hypotes, vissa egna påståenden, och 
strävar till att vägleda oss inför den empiriska fasen av vår studie. I detta avseende skall 
vi inte betrakta dessa påstådda konsekvenser som bindande i  den  mån  att  vi  inte  
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kommer att designa våra fallstundersökningar i syfte att dessa presumptiva 
konsekvenser skall bekräftas eller förkastas.  

· Hierarkisk distans: Vad kännetecknar den svenska resp. den franska affärskulturen? 

Vi har sett att Frankrike resp Sverige befann sig på motsatta poler vid Hofstedes skala, 
och att den långa resp. korta hierarkisk distansen i Frankrike resp. Sverige kunde emic 
förklaras av ett samspel av historiska, sociologiska, ekonomiska och religiösa criterier. 

SVERIGE FRANKRIKE Presumtiva konsekvenser 

Kort hierarkisk distans Lång hierarkisk distans  

Decentralism. 
Platta organisationer, få 

nivåer. 

Centralism. 
Höga pyramider, många 

nivåer. 

Makten/beslut koncentreras högre upp i en fransk, 
mer pyramidal organisation. I den svenska 

organisationen utövas makten mer horisontellt. 

Lätt ledningsstruktur och 
administration. 

Tung ledningsstruktur och 
administration. 

Den svenska ledarstilen blir mer öppen och 
involverande än den franska, vilken blir mer 

formell och direktiv. Beslutsprocesser blir mer 
byråkratiska i Frankrike, och informellare i Sverige. 

Överordnade är lätta 
att nå. 

Överordnade är svåra 
att nå. 

Kommunikationen i en fransk organisation blir inte 
så informell som i en svensk. Det kan bli svårt för 

en svensk att samverka/kommunicera med en 
fransman om denne sitter högre i hierarkin. 

Underordnade betraktar 
sina överordnade som lika. 

Underordnade betraktar 
sina överordnade som 

olika. 

Den franska chefen förväntar sig att betraktas av 
sin personal som överordnad. Niandet, titlar mm 
skapar en distans som inte finns mellan svenska 

chefer och deras underordnade. 

· Osäkerhetskontroll: Vad kännetecknar den svenska resp. den franska affärskulturen? 

Vi har sett att enligt Hofstede det finns en stark koppling mellan hierarkisk distans och 
osakerhetskontroll: en tung hierarki syftar bl.a. att kontrollera och behärska den 
osäkerhet som organisationer ställs inför i dess verksamhet.  

SVERIGE FRANKRIKE Presumtiva konsekvenser 

Svag osäkerhetskontroll Stark osäkerhetskontroll  

Acceptans för risktagande. Rädsla för risktagande 

Fransmännen blir försiktiga, beslut kommer inte 
att fattas utan att avväga alla omständigheter. I 

Sverige kommer man att snabbare ta initiativ eller 
fatta beslut. 

Stor tro på generalister 
Stor tilltro till experter och 

kunskap 

Fransmän resp. svenskar kommer ej att ha samma 
bakgrund: en generalist och en expert kan ha olika 

angreppssätt och prioriteringar i en viss fråga. 
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Man föredrar allmänna 
direktiv (ram). 

Man föredrar tydliga 
direktiv (order). 

En fransman blir obekväm med ett allmänt 
direktiv, och en svensk kan känna sig trängd av ett 

tydligt direktiv. 

Inget större 
hänsynstagande till 

hierarkiska strukturer. 

Stort hänsynstagande till 
hierarkiska strukturer. 

Svenskarna blir mer självständiga gentemot sin 
ledning, men ej fransmännen, som måste referera 

till sina överordnade innan de tar initiativ. 

Delegering till 
underordnade är vanlig. 

Delegering till 
underordnade är ovanlig. 

Svenskarna kommer pga. delegering att ha flera 
befogenheter än motsvarande fransmän vid ett 

samarbete. Fransmannen kommer ej att ha samma 
behörigheter. 

· Individualism/kollektivism: Vad kännetecknar den svenska resp. den franska 
affärskulturen? 

Vi har sett att Frankrike respektive Sverige enligt Hofstedes och Trompenaars enkät 
befann sig på samma plan när det gäller individualismen. Men vi har åberopat att 
skillnader ändå kan finnas mellan länderna när det gäller hur själva individen betraktar 
sig  (som en  del  av  en  grupp eller  ej)  eller  bete  sig  (att  hävda  sig  som person  eller  att  
smälta sig i massan). 
Därför föredrar vi kalla dimensionen individ resp. grupp baserad kultur (vilket 
motsvarar Trompenaars synvinkel på individualism/kollektivism), och vi påstår följande 
skillnader: 

SVERIGE FRANKRIKE Presumtiva konsekvenser 

Gruppbaserad kultur Individbaserad kultur  

Stor sympati för kollektiva 
beslut. 

Stor sympati för 
individuella beslut. 

Svenskarna skall sträva efter att nå 
samstämmighet kring en fråga, och för att förankra 
besluten. En behörig fransman kan fatta sitt beslut 

utan hänsyn till gruppen. 

Ett gruppförankrat beslut är 
lika med en lag, tom 

hierarkin respekterar det. 

Ett gruppbeslut är inte 
tvingande, enbart 

hierarkiska beslut gäller. 

Svenskar kommer att ha stor respekt för 
konsensuella, kollektiva överenskommelser medan 

fransmännen tycker att de kan överträdas om så 
behövs. 

Man främjar ”vi”: 
Identiteten och styrkan 

finns i grupptillhörigheten. 

Man främjar ”jag”: 
Identiteten och styrkan 
baseras på individnivå. 

Svenskar kommer att premiera kollektiva, 
förankrade och konsensuella beslut  medan 
fransmännen premierar individuella initiativ. 

Ens övertygelser är lika med 
gruppens. 

Individen bygger själv sina 
egna övertygelser. Svenskarna kommer att sträva efter att veta vad 

gruppen tycker/vill medan fransmännen kommer 
att uttrycka sina synpunkter utan hänsyn till vad 

gruppen tycker/vill. 
Synpunkter, plikter, 

konstruktioner styrs av 
gruppen. 

Synpunkter, plikter, 
konstruktioner styrs av 

individen. 
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· Feminin/maskulin: Vad kännetecknar den svenska resp. den franska affärskulturen? 

Vi uttryckte vissa reservationer angående denna dimension, framför vilken vi föredrar 
Trompenaars relation till natur dimension, som i vår mening återspeglar bättre och 
mindre schablonmässigt de ”maskulina” (stark kontroll av naturen/omgivningen) resp. 
”feminina” (anpassning till natur/omgivningen) egenskaperna. Därför har vi härmed 
relativt få påståenden angående maskulin/feminin kultur. 

SVERIGE FRANKRIKE Presumtiva konsekvenser 

Feminin kultur Maskulin kultur  

Manliga resp. kvinnliga 
roller är skiftbara. 

Manliga resp. kvinnliga 
roller är differentierade. 

Fransmännen kan visa en mer differentierad 
attityd beroende på vilket kön man tillhör. 

Svenskar bete sig mer jämlikt, utan häsnyn till 
könstillörighet. 

Man skall inte framhäva sig 
som bättre än de andra. 

Man skall vara bättre än 
andra. 

Jantelagen är ett okänt begrepp i Frankrike där det 
är inte något problem (det är tom föreskrivet) att 
sticka ut från allmänheten, vilket ej motsvara den 

svenska seden. 

Intuition. Metod. 
Franska medarbetare förväntas vara mer 

metodiska än sina svenska partners, som påstås 
vara mer intuitiva. 

· Universalistisk/partikularistisk: Vad kännetecknar den franska resp. den svenska 
affärskulturen? 

Enligt Trompenaar tillhör Frankrike en partikularistisk kultur, där personer, 
omständigheter kunde påverka en process, medan Sverige tillhörde en universalistisk 
kultur, där regeln gäller alla, utan hänsyn till särskilda omständigheter eller personer. 

SVERIGE FRANKRIKE Presumtiva konsekvenser 

Universalistiskt Partikularistiskt  

Man tar mindre hänsyn till 
de personliga sambanden 

och/eller en persons 
specifika situation. 

Man tar större hänsyn till 
de personliga sambanden 

och/eller en persons 
specifika situation. 

Svenskar kan tycka att fransmännen har ett 
personligt förhållningssätt till saken, medan 
fransmännen uppfattar svenskar som alltför 

fokuserade på själva affären. 

Alla, över- som 
underordnade, har samma 

rättigheter och 
skyldigheter. 

Makthavarna kan ha 
privilegier. 

Franska chefer betraktar sig själva som ovanför 
allmänheten, medan den mer jämställda svenska 
chefen betraktar sig som en del av allmänheten. 

Man håller fast vid linjen 
oavsett omständigheterna; 

undantag och dispens 
accepteras sällan. 

Man kan avvika från linjen 
om omständigheterna 

anses kunna befoga visst 
undantag. 

Svenskarna kan uppfatta fransmännen som 
opålitliga (att avvika från regeln är inget ”brott” 

för de sista). 
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Det finns bara en 
verklighet: den som alla är 

överens om. 

Varje individ har sin 
tolkning av verkligheten. 

Fransmännen ändrar sina budskap, eller förhåller 
sig fritt gentemot vad man har kommit överens om 

medan svenskarna håller fast vid vad 
gemenskapen har beslutat. 

Fokus på regeln: 
ett avtal är ett avtal 

Fokus på relationen: 
den utvecklas alltid 

Svenskarna håller fast på ett beslut eller ett avtal 
medan fransmännen tolkar eller tom ändrar 
beslutet/avtalet om de tycker det befogat. 

· Uttryckta/dolda känslor: Vad kännetecknar den svenska resp. den franska 
affärskulturen? 

Denna dimension ansåg vi återspeglade den gängse bilden av en nordbo resp. en 
sydeuropé, härmed kan vi spekulera på vad denna dimension innebär. 

SVERIGE FRANKRIKE Presumtiva konsekvenser 

Dolda känslor Uttryckta känslor  

Viktigt att dölja sina 
känslor. Ett kontrollerat 
beteende uppskattas. 

Man kan visa sina känslor. 
Att utrycka sig varmt och 
involverat är uppskattat 

Fransmännen kan vara misstänksamma gentemot 
svenskarna som sällan uttrycker sina innersta 

övertygelser, medan svenskarna kan å sin sida vara 
störda av fransmännens pratighet och retorik. 

Man skall inte visa sig arg, 
irriterad eller uttråkad. 

Man kan vara arg, irriterad 
eller uttråkad. 

Att vara arg är ”osvenskt” - man skall behärska sig 
och uttrycka sitt missnöjde med försiktighet och 
respekt. Fransmännens irritation kan upplevas av 

svenskarna som ett personligt angrepp. 

Man kan visa att man är 
glad genom ett leende. 

Om man är glad skall detta 
synas och höras. 

Fransmännen kan betrakta svenskarna som 
ointresserade, vilket inte främjar en positiv 

stämning kring affärerna. 

Fysisk kontakt, gester, 
ansiktsuttryck skall 

undvikas. 

Att röra sin motpart, göra 
gester och ansiktsuttryck är 

vanligt. 

Svenskarna kan vara störda av fransmännens 
rörlighet och fysisk intrång i deras intima sfär. De 
kan känna sig hotade medan fransmännen kan 
uppleva en brist av spontanitet hos svenskarna. 

· Specifik/diffus: Vad kännetecknar den svenska resp. den franska affärskulturen? 

Trompenaars placerade Sverige bland de specifiska kulturerna: saken gäller i första 
hand, sedan kommer människan/omgivningen 36 medan fransmännen tillhörde en s.k. 
diffus kultur där människan/omgivningen har en mer central plats i relationerna. 

                                                
36 Detta - alltså att den ”specifiska” svenska kulturen sätter saken framför personen/omgivningen - 
krockar emot det faktum att den svenska kulturen vore enligt författarna feminin och skulle sträva mot 
anpassning till naturen/omgivningen. Denna kontradiktion kommer vi inte att diskutera vidare, men den 
belyser den komplexitet som kulturbegreppet medför. Den återspeglar också de inneboende 
begränsningar och motsägelser som en fragmentering av kulturer i flera dimensioner medför. 
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SVERIGE FRANKRIKE Presumtiva konsekvenser 

Specifik Diffus  

Rakt på sak! 
Man går direkt till frågan, 

oavsett vem motparten är. 

Vem är du? 
Man vill känna sin motpart 

innan man går vidare. 

Svenskarna kan betrakta fransmännen som 
komplexa. tveksamma, medan fransmännen kan 
betrakta svenskarna som fyrkantiga, självsäkra. 

Tydlig, konkret, bestämd 
och metodisk.. 

Otydlig, abstrakt, 
nyanserad och retorisk. 

Svenskarna håller kursen framåt medan 
fransmännen svänger; svenskarna håller fast vid 
saken medan fransmännen använder paraboler. 

Man skall vara snabb och 
effektiv. 

Man skall ta sin tid: man 
når fram ändå! 

Svenskarna tycker att fransmännen slösar bort 
tiden medan fransmännen tycker att svenskarna 
missar en del viktiga saker genom att fokusera på 

effektivitet. 

Man skall ha två olika 
agenda: en för arbetet, en 

för det privata livet. 

Det professionella livet och 
det privata livet interagerar 

hela tiden. 

Svenskarna accepterar inte att man blandar ihop 
det personliga och det professionella, medan 

fransmännen inte har något problem med detta. 

· Status betydelse: Vad kännetecknar den svenska resp. den franska affärskulturen? 

Vi påstod tillsammans med Trompenaars att Frankrike tillhörde en tillgiven status 
kultur, där det förflutna (utbildning, familjebakgrund, ålder) gav status, medan i Sverige 
hade dessa egenskaper mindre vikt än i Frankrike, vilket leder till följande hypoteser: 

SVERIGE FRANKRIKE Presumtiva konsekvenser 

Uppnådd status Tillskriven status  

Inga större statusskillnader 
mellan tjänstemän, 

tekniker, arbetare mm. 
(egalitarism). 

Stora status skillnader 
mellan tjänstemän, 

tekniker, arbetare mm. 
(elitism). 

Franska chefer/tjänstemän kommer ej att inblanda 
sig i verksamheter på lägre nivå. Svenskarna 

däremot kan göra det. 

De som har makten vill inte 
visa det. 

De som har makten skall 
visa det. 

Franska chefer hävdar sin makt (privilegier, 
markörer etc.), svenskarna är diskretare. 

Den professionella 
bakgrunden väger tyngre 
än själva studierna och 

tillhörande titlar 

Studier, högskolan, titlar 
väger tungt i ens status 

En fransman utbildad i de bästa högskolorna tar sin 
status och befogenheter som givna: detta har inget 

betydelse för svensken som är vad han/hon gör. 

Ledarna är av varierande 
ålder. De har visat sin 

kompetens vid olika poster. 

Ledarna är relativt äldre, 
och har blivit utnämnda 

utifrån olika 
kontexter/förhållanden 

En svensk junior manager kan ha lika befogenheter 
som en fransk chef. Den franska senioren kan 

underskatta sin yngre svenska partner. 
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· Monokron/polykron: Vad kännetecknar den svenska resp. den franska affärskulturen? 

Trompenaars placerade Frankrike bland de polykrona kulturerna (den latinska, arabiska, 
japanska) medan Sverige, tillsammans med den anglosaxiska världen, hade en 
monokron förhållningsätt till tiden. 

SVERIGE FRANKRIKE Presumtiva konsekvenser 

Monokron (sekventiell) Polykron (synkron)  

Man sysslar med en sak i 
taget. 

Man kan syssla med flera 
saker samtidigt. 

Svenskar kan vara störda av fransmännens spridda 
sysslor, och betrakta dem som oorganiserade. 

Framtida möjligheter är 
talrika, och kompetens, 

effektivitet och teknologi är 
nyckel begrepp. 

En stark historisk tradition 
och ett rikt kulturellt arv är 

viktiga förutsättningar 

Fransmännen kommer att lägga stor vikt på 
prestige, erfarenheter och kulturella referenser 

jämfört med vad svenskar gör. 

En deadline är tvingande. En deadline är vägledande. 
Svenskarna skall vara klara enligt tidtabellen 

medan fransmännen kan leva med förseningar. 

Man skall vara punktlig, det 
är en fråga om respekt för 

den andra. 

Tiden är ett relativt 
begrepp. Saker kan hända, 
som gör att man kan inte 

komma i tid. 

Svenskar kan vara irriterade inför fransmännens 
opunktlighet, och betrakta förseningar som brist av 

respekt eller metod 

Man skall planera ett möte, 
och ha en dagordning som 

skall följas 

Planeringen kommer efter 
personerna, och 

konversationen har sin 
egen logik 

Svenskar kommer att vara störda av fransmännens 
bristande förberedelser inför ett möte, vars 

förlopp kommer att betraktas som anarkiskt. 

En effektiv process skall 
vara linjär: A, sedan B, 

sedan C och man 
förverkligar målet/löser 

problemet till slut. 

En effektiv process skall 
vara interaktiv och cirkulär: 
man pendlar mellan olika 

perspektiv som berikar 
varandra. 

En svensk kan vara störd av det sätt fransmännen 
driver ett projekt, som kan upplevas som rörigt. 
Fransmannen kommer att betrakta den svenska 

stegbaserade metodologin som reducerande. 

· Relation till naturen/omgivningen: Vad kännetecknar den svenska resp. den franska 
affärskulturen? 

Ett starkt samband finns mellan denna dimension och Hofstedes maskulin/feminin 
dimension, där man opponerar å ena sidan konflikt, dominans och kontroll mot å andra 
sidan harmoni, samförstånd, anpassning. 

SVERIGE FRANKRIKE Presumtiva konsekvenser 

Anpassning till 
naturen/omgivningen 

Kontroll av 
naturen/omgivningen 

 

Flexibel attityd, strävan 
efter fredliga kompromisser 

Dominant attityd, 
konfrontation med de 

andra. 

Den kompromissvillige svensken kan vara störd av 
fransmännen mer aggressiva sätt att bete sig. 
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Man premierar harmoniska 
relationer, dialog och 
undviker konflikter. 

Man tvekar inte att hämna i 
konflikt för att värna sina 

övertygelser. 

Svenskar kan dra sig tillbaka från situationer som 
de upplevs som konfliktuella, medan fransmännen 
inte har några problem med spända förhållanden. 

Tålamod, lyhördhet, 
diplomati men också 
bestämdhet leder till 

lyckade affärer. 

Man skall spela högt och 
hårt för att testa 

motpartens förmågor. 

Svenskar kan vara störda av fransmännens 
”pushiga” sätt att framhäva sina argument/krav. 

Fransmännen kan tolka svenskarnas 
sammanhållning som en brist av stridsvilja. 

Lätthet när förutsättningar 
ändras, när omgivningen 

anses vara svårare. 

Obehag när förutsättningar 
ändras, när omgivningen 

anses vara svårare 

En svensk kan acceptera ändringar (omplaceringar, 
omstruktureringar) medan en fransman kan 

reagera och motstå all förändring i sin omgivning. 

Vid slutet av denna genomgång har vi en relativ bra bild av vad den franska resp. 
svenska affärskulturen kännetecknas av, och kan innebära för konsekvenser vid ett 
svensk-franskt samarbete. Denna bild är dock teoretiskt, och förmodligen inkomplett: 
andra egenskaper kan kännetecknas de studerade affärskulturerna; likaväl kan de 
egenskaperna som vi åberopar inte stämma överens med den verklighet som vi kan 
observera i våra empiriska fall. 

Men ändå kar vi kunnat konsolidera vårt teoretiska bagage inför vår studie av SAAB-
Dassault fallen, vilket kommer att göra oss bättre rustade för att observera och förstå 
den eventuella komplexiteten av den svensk-franska affärskommunikationen. 

2.6.3 Vilka skillnader framkommer mellan den svenska resp. den franska 
affärskulturen? 

Denna fråga är vår andra forskningsfråga, och vi har implicit svarat på den när vi har 
kännetecknat värdera affärskultur för sig med hjälp av tabellerna ovan. Det som vi kan 
preliminärt notera är att omfattande skillnader teoretiskt bör finnas mellan de två 
affärskulturerna: var och en av de studerade dimensionerna innebär skillnader i det sätt 
svenskar resp. fransmän betraktar och för affärer, vilket bör medföra problem vid ett 
svensk-franskt samarbete. 

En fråga kan ställas angående hur viktiga dessa påstådda skillnader är. Då kan vi skilja 
mellan neutrala, komplementariska och kontradiktoriska skillnader. 

· Neutrala skillnader: skillnader som ej skapar stora problem i ett samarbete. Partners 
kan leva med dem, som när den ena brukar systematiskt hälsa varje kollega på 
morgonen, medan den andra säger bara hej! till allmänheten. 

· Komplementariska skillnader: skillnader som bidrar till att samarbetet berikas av 
vardera kulturen. En kultur t.ex. kan premiera en teoretisk närmande av ett problem 
och ha lätt att skapa en modell som hjälper att förstå den fråga dat handlar om, 
medan den andra kulturen närmar problemet på ett mer pragmatiskt, metodologisk 
sätt och kan effektivt lösa det. 
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· Kontradiktoriska skillnader: skillnader som är svåra att hantera därför att de sitter 
hårt i en kultur, som t.ex. att betrakta ett avtal som tvingande medan en annan kultur 
betraktar ett avtal som tolkbart. 

Denna nyansering av kulturella skillnader kommer att diskuteras utifrån den empiriska 
studien som vi kommer att utföra. Jag anser av stor vikt att kunna hierarkisera de 
faktiska skillnader som uppkommer, eftersom vissa skillnader kan underlätta ett svensk-
franskt samarbete medan andra kan hindra det. 

2.6.4 Anknytning till den empiriska studien 

I detta skede av arbetet har vi gått igenom Hofstedes resp. Trompenaars samtliga 10 
dimensioner och svarat på följande forskningsfrågor: 

· Vad kännetecknar den svenska respektive den franska affärskulturen? 

· Vilka skillnader framkommer mellan dessa två kulturer? 

Men våra svår ang. skillnaderna är teoretiska, om än preliminärt grundade. De utgår 
från Hoftedes resp. Trompenaars doktriner, som vi har systematiskt gått igenom och 
vars relevans har rättfärdigat under det aktuella kapitlet. De konsekvenser som 
skillnaderna mellan Frankrike och Sverige kan medföra är presumtiva påståenden - om 
än förväntade med hänsyn till de skillnader som i princip präglar den svenska resp. den 
franska affärskulturen. Behovet ar dock stort nu att lämna teorin och att empiriskt 
studera den faktiska verkligheten som svenska tjänstemän som opererar med Frankrike 
upplever. 

Innan vi går vidare kan vi förvänta oss att verkligheten inte kommer riktigt att motsvara 
teorin. Visst kommer förmodligen vissa av de påstådda skillnaderna att stämma överens 
med verkligheten, men andra kanske kommer ej att vara så relevanta som vi trodde 
(inom ramen av vår studie, i alla fall). Slutligen kommer vi kanske att upptäcka 
skillnader eller konsekvenser som ej direkt motsvarar per automatik Hoftede resp. 
Trompenaars teorier. Det är alla forskares dröm att komma fram till något nytt, och jag 
skulle givetvis vilja att, någonstans, mitt arbetes utfall åtminstone öppnar en ny 
infallsvinkel på de studerade dimensionerna. 

*** 

Men nu är det dags att se hur verkligheten ser ut… 
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Man skall förstå innan man mäter, och inte mäta innan man förstår. 
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3.1 GRUNDLÄGGANDE ANSATSER 

Vi har hittills studerat de kulturella skillnaderna utifrån ett teoretiskt perspektiv, och, 
under kapitlet 2, granskat relevansen av sammanlagt tio kulturella dimensioner samt 
placerat Frankrike respektive Sverige i förhållande till dessa dimensioner. Vi har 
summerat under avsnitt 2.6, sid. 94 ff., vad som kännetecknar de studerade länderna, 
och vilka skillnader som skulle kunna skapa problem när svenskar samarbetar med 
fransmän. Nu befinner vi oss precis vid det metodologiska ledet som skall utgöra en bro 
mellan teori och empiri. 

Vi kan härmed påpeka att vårt tillvägagångsätt under föregående kapitel kunde 
kvalificeras som följande: 

· Det var teoretiskt, och utgick från sekundära källor, som - även om de var befogade - 
inte specifikt handlade om situationer där fransmän interagerade med svenskar, utom 
enstaka referenser till d’Iribarnes (1998) Volvo-Renault studie. 

· Det var historiskt: eftersom vi strävade efter att rättfärdiga dimensionerna på ett emic 
sätt, gick vi igenom ländernas historiska, samhällsekonomiska och sociala drag för 
att placera Frankrike resp. Sverige i förhållande till en viss kulturell dimension. 

Det kommande arbetet blir precis tvärtom: 

· Det skall vara empiriskt, och utgå från primära källor (fall) som specifikt handlar om 
situationer där fransmän och svenskar interagerar. 

· Det skall sikta framåt: vi utför analyser utifrån aktuella 1 situationer, och resultatet 
syftar till att utveckla modeller för att undvika framtida möjliga problem. 

Innan vi beskriver i detalj metodologin bakom den studien som skall genomföras är det 
viktigt att resonera ännu en gång, även om vi upprepar oss, kring våra huvud 
problemformulering. 

3.1.1 Åter till problemställningen 

Vilka kulturella skillnader kan orsaka problem för svenskar när de samarbetar med 
fransmän vid gemensamma affärsrelationer, och hur kan man öka förståelsen för den 
franska kulturen hos svenska företag/organisationer samt underlätta för dem att 
undvika krockar när de samverkar med sina franska partners? Detta är vårt arbetes 
huvudproblematik. Men låt oss utveckla den något… 

· Klar vs oklar problemställning 

Man kan skilja mellan klara och oklara problemställningar (Jakobsen, 2002:70 ff.). I en 
klar problemställning vet vi ganska mycket om problemet, men saknar kunskap om 
vissa faktorer. I en oklar problemställning har vi för lite förhandskunskap om det vi vill 
undersöka. Till dessa olika problemställningar kopplas två begrepp: en klar 
problemställning är testande, dvs. att vi sätter upp vissa premisser och samlar in data för 

                                                
1 Även om vissa  av  dessa  fall  är  20  år  gamla  betraktar  jag  de  som aktuella,  jämfört  med de  historiska  
förklaringar som vi har utfört i föregående kapitel (t.ex. sambandet mellan hierarkin och religion etc.). 
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att se om de stämmer eller ej; en oklar problemställning är explorativ: dvs. vi vet inte 
helt säkert vilka variabel eller kriterier som är relevanta. 
I vårt fall är vår problemställning oklar (Vilka kulturella skillnader..?), och är en relativt 
öppen fråga. Men vi har utvecklat denna problematik, och tydliggjort under föregående 
kapitel de premisser som vi vill undersöka, vilka består av 10 kulturella dimensioner. 
Då blir vår problemställning klarare (Skapar hierarkisk distans problem i ett svensk-
franskt samarbete?), och vi har en tydligare förståelse över de eventuella svårigheter 
som kan uppkomma vid ett svensk-franskt samarbete - även om våra tio dimensioner 
fortfarande bör betraktas som abstrakta begrepp. Denna utveckling tas upp av Jakobsen 
(Ibid.:73): 

Man får inte uppfatta detta [klar/oklar] som en fråga om antingen-eller. Förhållandet 
mellan oklarhet och klarhet bör snarare ses som en glidande skala än en dikotomi. 
Dessutom ser vi ofta att problemställningar blir klarare efter hand som vi arbetar med 
dem. Arbetet går ut på att hitta information från teori och empiriska undersökningar 
genomförda av andra om samma eller liknande ämne. Denna process kan framställas i 
figuren nedan: 

OKLAR 

 

 

ò 

 
 

 

KLAR 

Ursprunglig 
problemställning 

 Ê 

É  Teori 
Annan empiri 

Bearbetad 
problemställning 

 Ê 

É  Teori 
Annan empiri 

Färdig 
problemställning 

  

Även om vi har tydliggjort vår problemställning under föregående kapitel, kan vi ändå 
påstå att vår problemställning är fullständig klar? Jag uppfattar den som något 
bearbetad, men ej klar: andra skillnader/problem än de som vi hade teoretiskt anat kan 
komma in i bilden i våra fallstudier. Därför, även om vårt tillvägagångssätt handlar om 
att undersöka hur våra 10 kulturella dimensioner förhåller sig till verkligheten, kommer 
vi att behålla dörren öppen för andra möjliga skillnader och problemställningar under 
vår studies förlopp. 

Till sist kan vi tillägga att våra tio dimensioner - hierarki, kollektivism, monokronism 
mm - är i viss mån oklara och subjektiva begrepp (se även vår genomgång kapitel 2), till 
vilka vi måste förhålla oss explorativt. 

· Beskrivande vs förklarande problemställning 
Jakobsen (Ibid.:73 ff.) presenterar en beskrivande problemställning som ”Hur ser 
tillståndet  ut?”  -  man observerar  ett  fenomen,  och  fokuserar  på  att  beskriva  skillnader  
och likheter vid en given tidpunkt. En förklarande problemställning svarar på ”Varför 
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ser det ut som det gör?” - man fokuserar på att t.ex. förklara varför det finns skillnader 
och likheter. 
Vår problemställning (Vilka kulturella skillnader finns mellan Frankrike och Sverige? 
Vilka problem kan uppkomma? etc.) är typiskt beskrivande (fokus ligger ej direkt på de 
orsaker som finns bakom de kulturella skillnaderna som vi undersöker, utan på dess 
konsekvenser). Men vi vill inte utesluta möjliga förklaringar i vårt kommande studium: 
i detta avseende blir beskrivningen en förutsättning för eventuella förklaringar. 
Jakobsen (Ibid.:74) hävdar själv att en beskrivande problemställning utesluter inte 
förklaringar: 

Skillnaden mellan beskrivande och förklarande problemställningar är inte så klar som 
modellen ger intryck av. Trots detta kan det i undersökningens första faser vara klokt att 
rensa tankarna genom att använda modellen. Det är också svårt att tänka sig att vi kan 
åstadkomma en förnuftig förklaring utan att ha beskrivit fenomenet i förväg. Vi kan 
uttrycka det så starkt att som att förklaring förutsätter beskrivning. Vi måste ha kunskap 
om själva fenomenet innan vi kan hoppas kunna förklara det. 

3.1.2 Undersökningsmetodik – hur skall vi samla information? 
Ett empiriskt studium syftar till att klarlägga verkligheten, och undersökningens 
metodik är det tillvägagångssätt som förverkligar detta syfte. Jakobsen igen (Ibid.:34 
ff.) påpekar att fyra problem är kopplade till själva metodiken som underbygger 
datainsamling, vilka är följanden: 

· Första problemet: induktiv vs deduktiv forskningsprocess 
H. Bergsons citat i början av det aktuella kapitlet (Man skall förstå innan man mäter, 
och inte mäta innan man förstår) betyder att man skall vara insatt i problematiken innan 
man samlar och behandlar information. Detta tillvägagångssätt (från teori till empiri) 
kan kallas för deduktiv metod: man skaffar sig vissa förväntningar om verkligheten, 
samlar information och granskar om förväntningarna (som man har byggt på tidigare 
teorier och empiri) stämmer överens med verkligheten. Bryman (2002:21) använder 
följande figur: 

1. TEORI 

ò 
2. HYPOTES(ER) 

ò 
3. DATAINSAMLING 

ò 
4. RESULTAT 

ò 
5. HYPOTESERNA BEKRÄFTAS ELLER FÖRKASTAS 

ò 
6. OMFORMULERING AV TEORIN 
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Denna deduktiva metodik har en stor nackdel: forskaren letar enbart efter den 
information som anses relevant utifrån de påstådda hypoteserna, och som Jakobsen 
(Ibid.:35) påpekar det: 

Genom att utgå från konkreta förväntningar begränsar vi informationställningen och 
riskerar att viktig information - kanske den viktigaste - förbises. 

Alternativet är den induktiva ansatsen, från empiri till teori, alltså. Forskaren bemöter 
verkligheten utan särskilda förväntningar eller hypoteser, samlar data och formulerar 
sedan teorierna. Fördelen är den ”kreativa” dimensionen av denna öppna metod, som 
tillåter skapandet av sk. grundad teori. Glaser & Strauss (1967:238 eft. Jakobsen, Ibid.) 
lyder: 

En grundad teori som är trogen vardagsrealiteterna på ett substantiellt område är en teori 
som är grundligt inducerad från olika data. 

Problemet är att jag inte känner mig tillräckligt rustad för att företa en sådan empiri utan 
teoretiskt förarbete, vilket vi har utfört genom vår tidigare genomgång av Hofstedes och 
Trompenaars dimensioner under föregående kapitel.  

Därför kan vårt tillvägagångsätt betraktas som i viss mån deduktivt, eftersom vi skall till 
empirin med vissa teoretiska åtaganden. Men vi vill ändå inte fångas i våra hypoteser 
(vilket är fällan med en deduktiv metod), och ha en bredare inställning till verkligheten. 
Alltså anar vi att det kan finnas samarbetsproblem som inte nödvändigtvis är direkt 
kopplade till våra påståenden. 

Dessutom kan vi påminna att våra tio kulturella dimensioner inte utgår från 
observationer av svenskar resp. fransmän som samarbetar och kommunicerar med 
varandra, vilket kan innebära situationer som ej hade betraktas när teorier utvecklades. 
Vårt förhållningssätt till empirin skall därför vara i viss mån induktiv: även om vi har 
utfört ett teoretiskt förarbete kommer vi att neutralt och öppet bemöta verkligheten, och 
utan alltför fasta förutfattningar. 

Till sist kan vi notera att gränsen mellan deduktion och induktion kan vara nyanserad. 
Som  Bryman  (Ibid.:22) påpekar, kan deduktion rymmar ett drag av induktion när 
empirins resultat leder till en omformulering av teorierna (se även punk 6 i tabellen sid. 
108), och induktion kan uppvisa inslag av deduktion: 

När man väl genomfört den fas som innebär en teoretisk reflektion över en uppsättning 
data, kan forskaren vilja eller behöva samla in ytterligare information för att kunna 
etablera betingelser under vilka en teori är hållbar eller ohållbar. En sådan generell 
strategi kallas för iterativ (upprepande) – den inbegriper en rörelse som går fram och 
tillbaka mellan data och teori. 

Detta pendlande mellan empiri och teori åberopas av Alvesson & Sköldberg (1994:42) 
som benämner det för abduktion: en kombination mellan induktiv resp. deduktiv ansats: 

Abduktion utgår från empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska 
förföreställningar och ligger därför närmare deduktionen. Metoden blir härigenom en 
kombination av induktion och deduktion, men tillför nya element […]. Under processen sker 
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således en alternering mellan tidigare teori och empiri, varvid båda omtolkas i skenet av 
varandra. 

Låt oss kalla vårt närmande abdution: vi kommer härmed att använda en öppen deduktiv 
metodik som utgår från 10 teoretiska dimensioner, utan avkall för nya fenomenen som 
de empiriska data kan medföra. Alltså syftar vårt deduktiva tillvägagångsätt till att 
öppna dörren mot induktiva ansatser: empirins roll i våra fall blir inte att bekräfta eller 
förkasta teorin, men att bidra med nya kunskaper om, och ny belysning på de fenomen 
vi vill studera. 

· Andra problemet: holism vs individualism 
Hur skall man förstå sociala fenomen? Genom individen, vars motiv och beteende 
studeras för sig (individualism)? Eller skall individen studeras i ett större sammanhang 
som påverkar hans/hennes beteende (holism)? I vårt fall blir tillvägagångssätt holistiskt, 
eftersom vår frågeställning tydligt lyder att vi vill studera kulturella skillnader som 
orsakar problem vid ett svensk-franskt samarbete. Då är sammanhanget avgörande: 
svensk-franskt samarbete betyder två företag i relation, svenskar och fransmän som 
samverkar i ett projekt, som förhandlar mm. Som Jakobsen (Ibid.:36) lyder: 

En holistisk ansats understrycker att fenomen måste förstås som ett komplex samspel 
mellan enskilda individer och det speciella sammanhang som de igår i. En och samma 
person kan uppträda mycket olika i en organisation, i familjen och på solsemester. 

I vårt fall kommer vi att undersöka svenskar i en främmande miljö som starkt kommer 
att påverka deras beteenden, övertygelser och reaktioner: de samarbetar med personer 
som kommer från en helt annan kulturell värld, och vi skall holistiskt studera vad som 
händer i interkulturella situationer. 
· Tredje problem: positivism vs hermeneutik  
Positivism innebär distans mellan forskaren och studieobjektet och förespråkar en 
användning av naturvetenskapliga metoder vid studiet av den sociala verkligheten 
(Bryman, 2002:24). Positivism förutsätter att forskaren inte skall inblanda sig i/påverka 
de fenomen som han/hon studerar. Dessa fenomen följer lagar - och lagar är objektiva, 
ej subjektiva. 
Om positivismen innebär ett objektivt förhållningssätt till fenomenen, hermeneutiken å 
sin sida betyder (Bryman, Ibid.:370): 

…  att  den  forskare  som  analyserar  t.ex.  en  text  skall  försöka  få  fram  textens  mening  
utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft. Det inbegriper en fokus på den 
historiska och sociala kontext i vilken texten producerades. 

Jakobsen (Ibid.:37) åberopar apropå positivism: 
… att många forskare hävdar att den starka tonvikten på avstånd mellan forskare och 
forskningsobjekt har gjort forskningen sämre. Avståndet har lett till att forskaren inte får 
möjlighet att gå djupare in i individens uppfattning. 

I vårt aktuella empiriska studium kommer vi att förhålla oss hermeneutiskt till  de  
fenomen vi observerar. Det är faktiskt hur svenskar uppfattar fransmännens seder, 
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beteenden och vanor som jag är intresserad av, och ej fransmännens seder, beteenden 
och vanor i sig själva. 
Då kommer vi att behöva en välfungerande kommunikation med de personer som skall 
berätta om sina erfarenheter. Fenomenen som vi skall observera är interkulturella, 
immateriella och komplexa, och därför är det viktigt att ta avstånd från etnocentrism, 
fördomar, och att ej värdera, bedöma den andra kulturen. Detta blir mitt sätt att vara så 
objektiv som möjligt. Men denna objektivitet innebär inte nödvändigtvis distans mellan 
forskaren och studieobjekt. 

· Fjärde problemet: ord vs siffror 
Det sista metodologiska problemet är enligt Jakobsen (Ibid.:39) direkt relaterat till vårt 
slutgiltiga val av metod: kvantitativ (siffror) alt. kvalitativ (ord) - se även nedan avsnitt 
3.2, sid.113. Allt pekar mot att vi kommer att välja en kvalitativ metod i vårt fall, 
särskilt med hänsyn till att vi har valt holistiska och hermeneutiska forskningsprocesser, 
vilka innebär stor hänsyn till kontext, situation resp. individens uppfattningar: vi skall 
arbeta med ytterst immateriella data. 

Vi kommer alltså att insamla ord, och de skall inte omkodas till tal (till skillnad till 
Hoftedes undersökningar). Detta kan motiveras genom att en kvantitativ ansats skulle 
kräva en mängd primära källor (intervjuer) - vilket kräver i sin tur tid och medel, men 
detta är inte min motivering. 

Jag föredrar i det aktuella studium arbeta med ord därför att bara ord kan beskriva den 
nyanserade kulturella, och därför relativa, verkligheten som forskningsobjektet befinner 
sig i. Mer om detta när vi skall motivera vårt val av en kvalitativ forskningsmetod. 

3.1.3 Undersöknings utformning 

Vi har sett tillvägagangsätt bakom undersökningsmetodiken: det skall vara abduktiv (vi 
utgår från tio teorier men förhåller oss öppet gentemot vår empiri), holistisk (vi etablerar 
ett samband mellan studieobjektet och dess miljö), hermeneutisk (studieobjektets 
uppfattning är av stor vikt) och vi skall samla in ord (kvalitativ ansats). 

Vi kommer nu att resonera kring undersöknings utformning: skall vår undersökning 
vara djup (intensiv) eller bred (extensiv)? Vidare, kommer den att vara beskrivande 
(deskriptiv) eller förklarande (kausal)? 

· Intensiv vs extensiv 

I en extensiv undersökning - s.k. urvalsundersökning - studeras flera enheter (t.ex. flera 
hundra individer), dock ej på djupet: ju mer extensiv, desto mer generell blir 
undersökningen (Jakobsen, Ibid.:93). En extensiv undersökning har två huvudändamål 
(Ibid.:99-100): 

a) Att gå på bredden är ett försök att få en exakt beskrivning av ett fenomens omfattning, 
utsträckning och/eller frekvens tvärs över många kontexter. 

b) Att gå på bredden ökar möjligheterna att generalisera från ett stickprov till en 
population. 
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Dessa ändamål är inte aktuella i vårt fall (vi undersöker inte om hierarkisk distans ställer 
problem till trettio svenska dotterbolag i Frankrike - för att sedan kunna generalisera till 
alla svenska enheter i Frankrike). Då måste vi resonera utifrån ett annat alternativ: den 
intensiva undersökningen. 

I den intensiva undersökningen går man på djupet med några få enheter (individer/fall). 
Man t.ex. intervjuar personer som har varit med en speciell situation och man vill få en 
så fullständig bild som möjligt av denna situation. Alla nyanser och detaljer måste fram 
(Jakobsen, Ibid.:93). En intensiv undersökning har två huvudändamål (Ibid.:94): 

a)  Att  gå  på  djupet  är  ett  försök  att  få  fram  så  många  nyanser  och  detaljer  i  själva  
fenomenet som möjligt. 

b)  Att  gå på djupet  är  ett  försök att  få  en så total  förståelse som möjligt  av förhållandet  
mellan undersökningsenheten och den kontext som undersökningsenheten ingår i. 

Vår undersökning kommer att vara intensiv, eftersom vi strävar efter, genom att studera 
några fall, att bättre förstå hur en svensk upplever sitt samarbete med franska partners. 

Vi har påpekat att vårt tillvägagångsätt skulle vara holistisk, hermeneutisk, och att vi 
skulle samla ord. Då är en intensiv utformning den bästa metoden för att nå vårt syfte. 

· Deskriptiv (beskrivande) vs kausal (förklarande) 

Vi har redan sett (3.1.1) att vår problemställning var beskrivande, vilket bör ha 
konsekvenser på vår undersöknings utformning. Vi kan härmed dra en parallell med etic 
(konstatera skillnader med hjälp av universella verktyg) och emic (förklara dessa 
skillnader) tillvägagångssätt, och i vårt empiriska fall kommer vi att huvudsakligen ha 
en beskrivande metodik: vi skall beskriva de skillnader som finns och de problem som 
uppkommer i ett svensk-franskt samarbete vid en viss tidpunkt. 

Men vi skall inte utesluta ett mer förklarande närmande om så behövs, och om de 
intervjuade personerna själva ger en förklaring bakom de olikheter de ser i svenskar 
resp. fransmäns beteenden eller arbetsvanor (vi har utfört sådana förklaringar under 
kapitel 2 för att underbygga relevansen av vissa kulturella dimensioner). 

· Sambanden mellan intensiv/extensiv och deskriptiv/kausal 

Enligt Jakobsen (Ibid.:131 ff.) Är det viktigt att koppla problemställningen till 
undersökningens själva utformning. Författaren åberopar fyra möjliga kombinationer 
som vi skall relatera till vår egen studie. 

 EXTENSIV INTENSIV 

DESKRIPTIV 1 3 

KAUSAL 2 4 
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1- Extensiv-deskriptiv: breda urvalsundersökningar (t.ex. opinionsundersökningar). 
2- Extensiv-kausal: urvalsundersökningar under flera tidpunkter (s.k. tidsserier). 
3- Intensiv-deskriptiv: djupa intervjuer med tonvikt på vad som äger rum i en 
speciell situation eller sammanhang (fallstudier). 
4- Intensiv-kausal: jämförelser mellan olika fall, när man vill få fram skillnader 
mellan dem. 

Vi befinner oss i kombination 3, och den motsvarar väl vad vi vill ådstadkomma. Vi har 
valt en intensiv och deskriptiv utformning, och kommer att arbeta med fallstudier. Men 
vi kan härmed åberopa vad som kan vara ett problem med detta val: generaliseringen. 

Kommer vi att kunna generalisera våra slutsatser när vi kommer att utföra djupare 
intervjuer med få personer som dessutom arbetar i ett och samma företag? Denna fråga 
kommer vi att ta upp senare i kapitlet. 

3.2 VAL AV METOD 

I detta skede av vårt arbete har vi gått igenom de vetenskapliga ansatser som vi har tagit 
ställning till samt hur undersökningen skall läggas upp. Nu kommer vi att välja den 
slutgiltiga metoden som skall styra själva undersökningen: denna metod skall vara 
kvantitativ alt. kvalitativ, och skall utgå från vår problemställning. 

3.2.1 Kvantitativ metod 
En kvantitativ metod - att samla data som kan kvantifieras, dvs. kodifieras i tal passar 
klara problemställningar och breda undersökningar. Jakobsen (Ibid.:57) lyder: 

En testande problemställning ha ofta syftet att finna omfånget, frekvensen eller 
utsträckningen av ett fenomen. Detta betyder att problemställningen innebär en önskan att 
gå på bredden, att undersöka många. Vi vill ha en extensiv uppläggning, eller en metod 
som undersöker relativt få nyanser men sträcker sig över många enheter. För sådana 
problemställningar väljer vi ofta en kvantitativ ansats. 

I vårt fall strävar vi inte efter att finna omfånget, frekvens eller utsträckningar av ett 
fenomen. Det är fenomenet i sig som vi vill definiera: vilka kulturrelaterade svårigheter 
kan uppkomma när en svensk samarbetar med en fransman? 
Vi vill gå på djupet, och - även om vi anar att de svårigheter som vi vill studera blir 
relaterade till de tio kulturella dimensionerna som vi har presenterat under kapitel 2 och 
som kommer att underlätta vårt studium av verkligheten - är vi inte intresserade av att 
åstadkomma slutsatser som t.ex. att ”Hierarkisk distans står bakom 46,8 % av de 
svårigheter som de 237 undersökta svenska tjänstemännen som vi har intervjuat har 
åberopat”. 
Nej… Det som vi vill veta är ”Hur upplever du den franska hierarkin, och har den 
skapat problem i ert samarbete?” och vidare ”Om ja, vilka problem?” Etc. 

Vi får inte glömma att vårt arbetes slutgiltiga syfte är att identifiera ”Vilka kulturella 
skillnader kan orsaka problem för svenskar som samarbetar med fransmän vid 
gemensamma affärsrelationer” och vidare att ”öka förståelsen för den franska kulturen 
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hos svenska företag och organisationer samt underlätta för dem att undvika krockar när 
de samverkar med sina franska partners”. 

En kvantitativ ansats kan inte hjälpa oss att förverkliga detta syfte därför att den saknar 
den djuphet som krävs för att kunna studera svårigheternas natur, orsaker och 
konsekvenser. 

3.2.2 Kvalitativ metod 

En kvalitativ ansats kan däremot hjälpa oss: den är djup och explorativ, och passar bra 
öppna, oklara problemställningar (vi har sett att, även om vår problemställning har blivit 
klarare efter genomgången av tio kulturella dimensioner, förblir den en öppen fråga - 
eller snarare tio öppna frågor!). Jakobsen (Ibid.:56) lyder: 

En explorativ problemställning kräver ofta en metod som får fram nyanserade data, går på 
djupet, är känslig för oväntade förhållanden och därmed öppen för kontextuella aspekter. 
Detta medför ofta ett behov av att koncentrera sig på några få undersökningsenheter, 
vilket vi kan kalla en intensiv uppläggning […]. Sådan metod lämpar sig för insamling av 
det vi kallar kvalitativa data. 

Bryman (2002:249) understryker vikten av orden i en kvalitativ undersökning: 

Kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än 
på kvantifiering vid insamling och analys av data. 

En kvalitativ metod ser ut som den som bäst passar vårt arbete, när nyans, djuphet, 
oväntade förhållanden och kontextuella aspekter är givna parametrar i en interkulturell 
studie.  

Valet av den ena alt. den andra metoden styrs också av våra tidigare metodologiska 
åtaganden, vilka är att utföra en intensiv enkät, där holism, hermeneutism och insamling 
av ord är av stor betydelse i vårt vetenskapliga tillvägagångssätt. 

Vår metod blir därför kvalitativ, och vi kommer härmed att resonera kring vad som 
karakteriseras en kvalitativ process, bl.a. i jämförelse med den kvantitativa metoden. 

3.2.3 Karakteristik av kvalitativ metod 

Bryman  (Ibid.:272) presenterar en tabell (se även nästa sida) som beskriver några 
vanliga skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. 

De tio första av dessa karaktärer underbygger och bekräftar vårt val av en kvalitativ 
metod: ord; deltagarnas uppfattning; närhet; process; ostrukturerad; kontextuell 
förståelse; rika och fylliga data; mikroinriktning; mening bakom beteende; naturliga 
miljöer… Vi har resonerat kring alla dessa karaktärer 2 under de tidigare avsnitten. 

                                                
2 Utom följande karaktärer: a) Ostrukturerad,  som  betyder  att  man  skall  kunna  komma  fram  till  
aktörernas innebörder; b) Mikroinriktning, som hänvisar till begränsade aspekter av den sociala 
verkligheten, t.ex. samspelet mellan ett mindre antal människor (Bryman, Ibid.:273), vilket motsvarar vår 
problemställning. 
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KVANTITATIV KVALITATIV 

Siffror Ord 

Forskarens uppfattning Deltagarnas uppfattning 

Distans Närhet 

Statistik Process 

Strukturerad Ostrukturerad 

Generalisering Kontextuell förståelse 

Hårda och reliabla data Rika och fylliga data 

Makroinriktning Mikroinriktning 

Beteende Mening bakom beteende 

Konstlade miljöer Naturliga miljöer 

Teoriprovning Teorigenerering 

Däremot anser jag att den sista dikotomin, teoriprovning (deduktion) v:s teorigenerering 
(induktion), kräver ett vidare resonemang. Författaren etablerar ett samband mellan 
kvantitativ och deduktiv å ena sida, kvalitativ och induktiv å andra sidan. Vi har redan 
sagt att vårt tillvägagångssätt skall vara kvalitativ och abduktiv, dvs. en blandning av 
deduktiv (teoriprovning) och induktiv metod (teorigenerering). 

Finns det en motsägelse i det faktum att en studie kan vara både teoriprovande och 
teorigenererande? Nej 3. Vi har redan påpekat att vår problemställning var öppen/oklar 
och att en bearbetning skulle behövas, vilket vi har gjort i föregående kapitel i syfte att 
precisera kulturella dimensioner utifrån vilka vi kommer att betrakta den verklighet som 
våra fall återspeglar. Vi har följaktigen kommit fram med en del påståenden som skall 
empiriskt prövas (teoriprovning), men vårt slutgiltiga syfte är inte i att förkasta eller 
bekräfta dessa teser (som vi tolkar som vägvisande: de är en ungefärlig karta över ett 
område som vi vill upptäcka). Vårt huvudsyfte är då att komma med en ny belysning 
över det landskap som vi vill undersöka: de svensk-franska kulturella skillnaderna, och 
empirin skall bidra till denna belysning (teorigenerering). 

Vi kan avsluta detta diskussionsämne genom att citera Jakobsen (Ibid.:139): 

Vi bör undvika att föreställa oss kvalitativ och kvantitativ metod som två motsatser. […]. 
Låt oss säga att den rena kvantitativa metoden är ett frågeformulär där alla svar ges via 
givna svarsalternativ, medan den rena kvalitativa metoden tillämpas genom ett helt öppet 
samtal om ett ämne. Frågeformulär kan göras öppnare genom att vi lägger in några 
frågor. På samma sätt kan den öppna intervjun göras mer sluten genom att vi sätter upp en 
ämneslista eller några frågor med givna svarsalternativ. 

I vårt fall kommer vi att samla våra fall genom öppna intervjuer, men vi har i 
bakgrunden tio vägledande dimensioner som skall kunna hjälpa oss vid behov att 

                                                
3 Se även Alvesson & Sköldbergs (1944:42) citat sid. 109-110 om abduktion. 
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artikulera diskussionen kring redan existerande teoretiska ämnen. Vi kommer däremot 
inte att använda några frågor med givna svarsalternativ som skall kvantificeras. 

3.2.4 Kritik av kvalitativ metod 

Val av en metod - oavsett vilken - kommer att medföra begränsningar som forskaren 
skall vara medveten om. I vårt fall kan vi åberopa fyra vanliga kritiker kopplade till en 
kvalitativ metod, som de beskrivs av Bryman (Ibid.:269-272): 

· Kvalitativ forskning är alldeles för subjektiv. Kvalitativa resultat bygger på forskarnas 
ofta osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och även på det nära och 
personliga förhållande som de etablerar med undersökningspersonerna, och eftersom 
kvalitativ forskning ofta startar på ett öppet sätt kan den som läser en kvalitativ 
forskning få ringa information om varför man valt ett tema istället för att annat. 

För att kontra denna kritik hävdar jag är att min forskning inbegriper explicita (om ej 
fullständigt klara) frågeställningar, empiriskt undersökta och systematiskt kopplade till 
litteratur och beprövade teorier i ämnet interkulturell kommunikation. 

· Svårigheter att replikera en undersökning. På grund av att en kvalitativ undersökning 
är ostrukturerad och subjektiv är det sällan möjligt att göra en viss replikation av viss 
undersökning: studiet styrs av forskarens intressen mer än av ett tillvägagångssätt. 

Jag nekar inte till att min undersökning kommer att styras av mitt intresse, och i viss 
mån av mina övertygelser (bl.a. om vikten av kulturella drag inom internationell 
affärsförande), men min undersökning innebär en viss deduktion, en viss struktur och 
ett visst teoretiskt förarbete, och skulle kunna genomföras under andra förhållanden 
(mellan  andra  företag,  eller  andra  länder  än  de  som  vi  har  valt  i  vårt  fall).  Vi  får  inte  
glömma att vi tillämpar etic/universella kriterier i vår empiri, även om vi förhåller oss 
kvalitativt öppna till processen. 

· Problem med generalisering. Kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera 
utöver den situation i vilken de producerades. Då kvalitativa forskare genomför 
deltagande observationer eller gör ostrukturerade intervjuer med ett litet antal 
individer  i  en  viss  organisation  är  det  svårt  att  generalisera  resultaten  till  andra  
miljöer. 

Kritiken är befogad: jag har själv redan funderat kring denna generaliseringsproblematik 
och skall återkomma till den senare i skrivelsen. Dock kan vi påpeka att vi i våra fall 
kommer att pröva redan generaliserade åtaganden (Hofstede och Trompenaars egna), 
och studera hur vad vi studerar förhåller sig till dessa generaliseringar. 

Vi kan också referera till Mitchell (1983:207) som hävdar att resultaten från den 
kvalitativa forskningen skall generaliseras till teori och inte till populationer. Det är den 
bindande kraften i det teoretiska tänkandet och inte statistiska kriterier som är det 
avgörande när generaliserbarheten i resultaten från en kvalitativ undersökning 
diskuteras.  Bryman  (Ibid.:271) påpekar att det är kvaliteten av de teoretiska 
slutsatserna som formuleras på grundval av kvalitativ data som är det viktiga vid 
bedömningen av generaliserbarhet. Alltså handlar generaliseringen i vårt fall ej om att 
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tillämpa ett resultat i andra miljöer, men att få fram kompletterande belysning och 
perspektiv på redan etablerade, generella teorier om kulturella dimensioner. 

· Bristande transparens. Kvalitativ forskning brukar saknas information om hur en 
undersökning konkret planerades och genomfördes, t.ex. när det gäller frågor om hur 
olika personer valts ut för intervju. Dessutom är den kvalitativa dataanalysen ofta 
oklar (Bryman & Burgess, 1994, eft. Bryman, Ibid.): det framgår sällan hur analyser 
har genomförts och hur slutsatser kom fram. 

Det enda svaret till denna kritik är att vi kommer att förklara (se nedan avsnitt 3.3.1) 
varför vi har valt de personer som vi har intervjuat, samt hur vi skall behandla data och 
analysera våra fall (3.3.3). 

3.3 STUDIENS UPPLÄGGNING 

Bryman (Ibid.:252) presenterar en figur som översiktligt beskriver de huvudsakliga steg 
som ingår i en kvalitativ undersökning: 

1. GENERELLA FRÅGESTÄLLNINGAR  

ò  

2. VAL AV RELEVANTA PLATSER OCH PERSONER  

ò  

3. DATAINSAMLING  

ò  

4. TOLKNING AV DATA ¬ Insamling av ytterligare data 

ò  

5. BEGREPPSLIGT OCH TEORETISKT ARBETE ® Specificering av frågeställningarna 

ò  

6. RESULTAT OCH SLUTSATSER  

Denna tabell visar också vad en induktiv metod är, men vi har sagt att vi skulle arbeta 
både deduktivt och induktivt. Vår ”abduktiva” metod ser ut som följande: 

1. GENERELLA FRÅGESTÄLLNINGAR  

ò  

2. BEGREPPSLIGT OCH TEORETISKT ARBETE ® Kategorisering av 10 dimensioner 

ò  

3. VAL AV RELEVANTA PLATSER OCH PERSONER  

ò  

4. DATAINSAMLING  

ò  

5. TOLKNING AV DATA ® Återkoppling till dimensionerna 

ò  

6. RESULTAT OCH SLUTSATSER ® Omformulering/komplettering av teori 
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Huvudskillnader mellan en ren induktiv-kvalitativ metod (tabell 1 ovan) och vår 
abduktiv-kvalitativa metod (tabell 2) är att vi delvis utför det begreppsliga och 
teoretiska arbetet genom att rättfärdiga våra 10 kulturella dimensioner innan vi företar 
själva undersökningen (klargörande av problemställningen). Annars är 
tillvägagångsättet i stort sätt det samma, och vi skall härmed utveckla detta, genom att 
först resonera kring valet av relevanta platser, relevanta personer (primära källor), 
datainsamling, och vidare behandlingen och tolkningen av dessa data. Reflektioner om 
resultat och slutsatser - inte minst dess generalisering - kommer senare under avsn. 3.4. 

3.3.1 Val av relevanta platser 

Valet av platser (och vidare personer) är av principiell vikt för en kvalitativ 
forskningsrelevans (vi kan referera till den ovannämnda kritiken om bristande 
transparens). Låt oss återkomma till denna avhandlings första kapitel, där vi har 
avgränsat begreppet kultur och tydliggjort den ram inom vilken denna avhandling skulle 
skrivas 4, vilken kan sammanfattas enligt följande: 

Vi skall studera två nationella kulturer, den franska respektive den svenska, i interaktion med 
varandra under långsiktiga affärsrelationer där franska respektive svenska tjänstemän 
samarbetar som representanter för sina respektive företag. 

Nyckelord i denna ram är: interaktion; långsiktiga affärsrelationer; tjänstemän; företag. 
Dessa ord är vägledande när det gäller valet av relevanta platser och personer (som skall 
interagera och samarbeta i långsiktiga processer). Låt oss börja från början; i denna 
avhandlings introduktion förklarade jag att mitt intresse för interkulturell 
kommunikation väcktes bl.a. efter genomförandet av seminarier för SAAB i Linköping 
som samarbetar sedan flera år med Frankrike. Att välja SAAB som studieenhet kom 
som ett naturligt alternativ när det blev aktuellt för mig att utföra en empirisk 
undersökning, inte minst därför att SAAB bedriver långsiktiga projekt med sina franska 
partners, och för att jag hade redan utvecklat från mina seminarier professionella 
kontakter med flera tjänstemän i bolaget. 

Vi har under första kapitlet (1.3.3, sid.14-15) sett att SAAB befinner sig i ett viktigt 
skede av dess relationer med Frankrike. Den strategiska utvecklingen av den europeiska 
flygindustrin leder till att bolaget kommer att samarbeta mer integrerat med sina 
europeiska (och i första hand franska) partners eftersom ett gemensamt europeiskt 
stridsflygplan är planerat på 20 års sikt och skall kunna konkurrera med bl.a. de 
amerikanska militära flygplanen. Ett av våra krav ang. den empiriska studien var att vi 
skulle studera relationer mellan svenska resp. franska tjänstemän under långsiktiga 
relationer, vilket blir fallet här. Vi kan redan nu citera en av de personerna som vi har 
intervjuat hos SAAB, och som vi skall kalla för GH 5: 

Det är ganska få aktörer i världen, och erfarenheten i Europa är att vi inte ha råd med 3 
flygplan (Gripen, Rafale och Eurofighter), det finns inte något skäl att göra tre liknande 

                                                
4 Se även 1.6.3, sid 40, under punkten: Under vilka situationer skall kommunikationen studeras? 
5 Dessa personer - som skall nämnas genom sina initialer - skall presenteras i nästa avsnitt. 
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flygplan för likartade uppgifter. Det finns en ambition att nästa generation stridsflygplan 
ska bli ett europeiskt projekt på samma sätt som det finns ett amerikanskt alternativ. Då 
har man att välja mellan ”Ska vi alla slåss mot varandra?” eller ”Ska vi försöka att göra 
något ihop?”, och vi konstaterar att, om vi [SAAB] och Dassault inte kan skapa ensamma 
hela flygsystem i Europa, vi kan, genom att samarbeta långsiktigt, bli huvudparten för att 
skapa nästa generations förutsättningar. 

Samarbeten mellan svenska SAAB och franska Dassault är långsiktiga projekt, vilket är 
precis vad vi strävar efter när det gäller valet av företag. Sedan kan vi också understryka 
att båda företagen - om de inte har riktigt samma storlek eller organisatoriska struktur - 
tillhör samma bransch och har likvärdiga verksamheter (hög teknologisk flyg- och 
försvarsindustri): svenskar resp. fransmän som samarbetar på olika projekt har samma 
tekniska bakgrund. Dessa likheter är viktiga förutsättningar för att kunna isolera den 
kulturella påverkan i kommunikationen mellan resp. företags representanter, som MO 6, 
en annan SAAB tjänsteman som vi har intervjuat, uttrycker det: 

Det här är ingenjörer som jobbar, och ingenjörer är bra för att lösa tekniska problem, och 
när vi har problem i ett projekt, förseningar i en process, är det inte ofta på grund av 
tekniska hinder, vi har inte nödvändigtvis hamnat på ett stort tekniskt problem, utan det 
har varit att man egentligen hade t.ex. olika tidsplaner när det här företaget skulle vara 
klar med sitt, olika uppfattningar om processer, så att vi kunde fortsätta med projektet. 
Det är snarare dessa skillnader som har gjort att de problem som vi har sett inte har varit 
tekniska, utan de har varit kulturella. 

Alltså, att observera processer mellan Dassault resp. SAAB blir av stor relevans: det blir 
lättare att identifiera påverkan av kulturrelaterade faktorer på processerna som sker 
mellan annars lika företag och personer med likvärdig teknologisk bakgrund och yrke. 

Sedan kan vi också påpeka att det finns en stor vilja hos båda parternas att åstadkomma 
ett resultat, vilket betyder att båda företagen har insikt i den interkulturella 
problematiken, och strävar efter att bearbeta skillnaderna. Ett sådant förhållningssätt är 
också en bra förutsättning inför vår empiriska studie, då de intervjuade personerna ej 
kommer att se negativt eller reagera ytligt på de eventuella problem som uppkommer, 
utan de skall närma dem på ett konstruktivare, djupare sätt. GH lyder: 

[…] redan där kände man att viljan att lösa någonting är väldigt viktigt. Man överbryggar 
många kommunikationsproblem genom viljan, och om det strular, om något är svårt, 
finns det oftast en förklaring bakom det, som man inser om man letar noga. Det finns en 
logik i den andras och sin egen kulturella bakgrund som gäller. 

Sammanfattningsvis hävdar vi att SAAB AB och Dassault Aviation är relevanta miljöer 
för att utföra vår undersökning, dels som vi har sett med hänsyn till likheter mellan 
dessa företag och deras representanters bakgrund, dels pga. det långsiktiga och 
konstruktiva samarbetet som sker mellan bolagen. Dessa två aspekter kommer att 
väsentligt underlätta identifiering och analys av de kulturskillnaderna som kan orsaka 
störningar i det svensk-franska samarbetet. 

                                                
6 Som tidigare sagt kommer våra primära källor att nämnas genom sina initialer - se även nästa avsnitt. 
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3.3.2 Val av relevanta personer 

Efter  att  vi  har  fastsällt  SAAB  Aerospace  AB  som  studieobjekt,  återstår  det  att  välja  
personer  som  tillhör  bolaget,  och  som  har  på  ett  eller  ett  annat  sätt  bedrivit  olika  
långsiktiga samarbeten med Frankrike. 

Dessa personer skall utgöra våra primära empiriska källor, och vår studies kvalitet skall 
direkt bero på utförlighet och rikedom av det materialet som vi skall insamla utifrån 
dessa tjänstemäns redogörelser. Detta material kommer från tre källor, som följer i 
kronologisk ordning: 

· Första primära källa: SAAB seminarierna. 

Jag  har  redan  i  början  av  mitt  arbete,  samt  i  föregående  avsnitt,  berättat  om  att  dessa  
seminarier (som ägde rum år 2000) väckt hos mig ett stort intresse för kulturella 
skillnaders påverkan på svensk-franska samarbetsprocesser. Dessa seminarier utgör 
också en primär källa när det gäller att samla synpunkter och erfarenheter från svenska 
tjänstemän. 

Seminarierna beställdes av SAABs stabb, i syfte att undervisa dels företagets ledning, 
dels civilingenjörer i fransk affärskultur. Det intressanta var att de flesta av deltagarna 
hade stora eller mindre stora erfarenheter av denna affärskultur eftersom de redan hade 
bedrivit en del projekt med och/eller i Frankrike, huvudsakligen med Dassault Aviation. 

Seminarierna (som jag utvecklade tillsammans med en fransk kollega) syftade därför till 
att samla ihop, och senare strukturera deltagarnas erfarenheter inom en kulturell - och 
mer teoretisk - ram, som i sin tur skulle kunna användas vidare av SAAB ingenjörer 
inför kommande projekt med Frankrike. 

Utbildningen bestod av fyra heldagsseminarier, med ca 15-20 deltagare vid varje 
seminarium (chefer, FoU ansvariga och diverse ingenjörer och projektledare). 
Arbetsmetoden var interaktiv: man pendlade mellan deltagarnas redogörelser av sina 
franska erfarenheter å ena sidan och teorier om kulturella skillnader (Hofstede resp. 
Trompenaars) å andra sidan. 

Vidare ledde också seminarierna till att jag bjöd några av deltagarna till mina egna 
kurser, där de kunde dela med sig av sina erfarenheter till mina studenter (ekonomer, 
jurister och teknologer). SAABs gästföreläsares eget kursmaterial (bilder, kortare 
fallstudier, föreläsningsunderlag) kan också betraktas som intressanta primära källor. 

Det är viktigt att påpeka att ovannämnda materialet inte samlades i syfte att utgöra 
någon empirisk dokumentation: jag visste inte då att jag skulle skriva en avhandling, 
och designade inte mina seminarier i syfte att få något forskningsunderlag. 

Detta är inte i sig en nackdel: deltagarnas erfarenheter och synpunkter kan betrakta som 
fullständigt opåverkade av forskarens problemställning och syfte. 

Det insamlade materialet från seminarierna - även om det inte har den rikedom och 
utförlighet som de mer riktade intervjuerna med GH resp. MO har - kan ändå ses som 
spontanta vittnesmål från svenska tjänstemän om dess samarbeten med franska partners. 
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· Andra primära källa: intervjuer med GH 

När jag fick veta för fem år sedan att jag skulle forska, och bestämde mig för att 
undersöka kulturens påverkan på svensk-franska samarbeten, vände jag mig till GH, 
som var en av de SAABs tjänstemän som deltog vid mina seminarier om fransk 
affärskultur 2000. 

GH är också en av de tjänstemän som regelbundet föreläser för våra studenter om hans 
erfarenheter av att samarbeta med fransmän, vilka är omfattande. GHs föreläsningarna 
är högt uppskattade, och handlar om olika fall när den svenska resp. franska 
affärslogiken krockar med varandra. 

När det blev dags för mig att undersöka vilka personer jag skulle intervjua hos SAAB 
frågade jag GH om han ville ställa upp, vilket han gjorde utan reservationer och med 
intresse för mitt projekt, vilket utgjorde excellenta förutsättningar för att samla data på 
bästa sätt. 

GH är civilingenjör och teknologie doktor, och är chef för SAABs forskning och 
utveckling i Linköping. GHs samarbete med Frankrike började 1989 och innehöll 
följande huvudmoment: 

· Beräkningsteknik projekt med Dassault Aviation 
· Utveckling av mjukvara med Dassault Aviation 
· WEAG, europeiskt projekt lett av en fransman 
· Neuron projekt med Dassault Aviation 
· Etap projekt med 6 nationer (med Frankrike resp. Sverige i spetsen) 
· Arbete åt EU Kommissionen samt samarbete kring Airbus 
· MIDCAS projekt: samarbete mellan Frankrike och Sverige 
· Forskningsprojekt mellan LiU, SAAB och l’Ecole des Mines i Paris 

GH har intensivt samarbetat med franska partners i olika sammanhang och 
konstellationer med kunskapsutveckling och teknologiutbyte inom långsiktiga projekt. 

Jag utförde sammanlagt fyra öppna intervjuer med GH, huvudsakligen kring fyra 
samarbetsfall som enl. den intervjuade återspeglade på ett bra sätt kulturella skillnader 
mellan svenska resp. franska ingenjörer i samarbete 7. 

Efter de utförda intervjuerna och ett första bearbetning av mitt empiriska material 
frågade jag GH om han eventuellet kände en kollega som också sysslade med svensk-
franska projekt. 

                                                
7 En till intervju med GH utfördes, men handlade inte om att redogöra för enstaka fall. Denna intervju 
handlade om mer övergripande frågor om svensk-franska samarbeten, med fokus på de kunskaper och 
färdigheter som en svensk ingenjör bör ha inför ett internationellt uppdrag i Frankrike, Denna intervjus 
innehåll kan ha betydelse för att svara på en av vår studies syfte: att bättre förbereda svenska tjänstemän 
för att samarbeta med franska partners. Intervjun tar också upp intressanta allmänna aspekter av 
språkbruk (engelska och franska) under olika samarbetsfall. 
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GH  föreslog  då  att  jag  skulle  intervjua  en  av  hans  kollegor,  MO,  som  är  SAABs  
ansvarige för Neuronprojektet i Paris och var ”mitt i processen”. MO ställde upp per 
omgående, och jag fick intervjua honom i två skeden vid ett av mina besök i Paris. 

· Tredje primära källa: intervjuer med MO 

Den sista intervjuade personen, MO är civilingenjör och arbetar sedan 1985 hos SAAB 
där han har varit systemutvecklare och projektledare. Han är för nuvarande 
programledare för Neuron projektet (obemannat flygplan: ett samarbete mellan sex 
nationer med Frankrike som huvudkontraktör).  MO har två roller: dels är han SAABs 
ansvarige för projektet i Frankrike, dels är han biträdande programledare till en 
fransman. MO är stationerad vid Dassault huvudkontoret i Paris sedan 2005. Hans 
samarbete med franska ingenjörer är vardagligt och handlar om teknisk och 
kunskapsutveckling inom långvariga program. 

*** 
GH resp MO utgör enlig min uppfattning mycket högkvalitativa och relevanta primära 
källor, av följande skäl 8: 

· Lång erfarenhet. Båda personerna har länge arbetat med Frankrike och fransmännen 
(GH s mer än 20 år, MO sedan 2003 då han förhandlade Neuron kontraktet med 
Dassault Aviation). De har under dessa år kunnat samla erfarenheter som är av stort 
värde, inte minst därför att de interkulturella skillnaderna eller problem som de 
kommer  att  redogöra  för  inte  är  triviala  svårigheter,  men problem som regelbundet  
uppkommer och kan störa, tom. hota samarbetets gång och slutgiltiga resultat. 

· Långsiktigt samarbete. Alla  de  projekt  som  GH  och  MO  har  deltagit  i  eller  lett  är  
långsiktiga och har stor strategisk betydelse, vilket var ett krav som jag ställde som 
ram för min forskning (se även avsnitt 1.6.3, sid. 40, punkt Under vilka situationer 
skall kommunikationen studeras?).  Detta  betyder  att  aktörerna  ej  kommer  att  
bagatellisera eller strunta i de kulturella olikheter som uppkommer, men de kommer 
tvärtom att sträva efter att lösa dem för att underlätta det för alla parter viktiga och 
långsiktiga samarbetet. 

· Ledande position. De intervjuade personerna har toppositioner hos SAAB, vilket jag 
anser vara en fördel i denna studie med hänsyn till att deras position innebär ett 
ovanligt stort ansvar. Både GH och MO måste vara pålästa, öppna, väl förberedda 
samt ha ett både syntetisk och djupgående förhållningsätt till människor och 
verksamheten som helhet. Detta innebär i sin tur att de kulturella aspekterna av 
samarbetet väger lika tungt som de tekniska (alltså är varken GH eller MO fångade i 
sin yrkesspecialitet och i ett visst uppdrag - de är ledare, med ett bredare, översiktigt 
och långsiktigt perspektiv på processer). 

· Kompletterande egenskaper. GH resp. MO är båda ingenjörer i grunden, men med 
olika och kompletterande bakgrunder. GH är en disputerad forskare, och har en något 

                                                
8 Vissa av dessa skäl har visat sig vara relevanta efter själva intervjuutförandena (fallens innehåll 
bekräftar alltså retroaktivt valet av personerna), men detta hindrar inte att vi rättfärdigar vårt val. 



KAPITEL 3 – Studiens metodologi 
 

- 123 - 
 

mer vetenskaplig, intellektuell relation till den interkulturella problematiken med 
vilken jag arbetar. Han reflekterar mycket kring fransmännens resp. svenskarnas 
förhållningssätt till kunskap, metod, retorik mm. GH har aldrig bott i Frankrike, men 
har redan från början satsat mycket på det franska språket och den franska kulturen. 

MO däremot lever i Frankrike med sin familj och är väl integrerad. Han har en mer 
operativ och managementsinriktad förhållning till kulturella skillnader och 
svårigheter såsom SAAB:s ständige man hos Dassault. Han reflekterar mycket över 
de situationer som han vardagligen upplever, och fokuserar på tydligare dimensioner, 
såsom hierarki, tidsuppfattning, relation till sak och person mm. 

Både GH resp. MO reflexioner och erfarenheter är relevanta, och ger en tydlig bild 
av den svensk-franska verkligheten. Deras respektive syn på denna verklighet berikar 
och kompletterar varandra. Dessutom visar det sig att det inte finns några 
motsättningar  mellan  vad  GH  resp.  MO  kommer  fram  till:  tvärtom,  deras  olika  
synvinklar bekräftar två aspekter av samma verklighet. 

· Neutralitet och respekt. De intervjuade personerna har visat sig vara objektiva i 
framförandet av sina synpunkter. Redogörelserna är neutrala, sakliga - och även de 
”värsta” franska agerandena (t.ex. personligt angrepp på en svensk tjänsteman) har ej 
fördömts per automatik, utan har kommenterats med distans och med väl avvägd 
analys. 
Både GH och MO har ständigt visat respekt för sina franska kollegors sätt att arbeta - 
även om detta arbetssätt inte motsvarade det svenska. Dessutom har de båda svenska 
cheferna reflekterat mycket över den franska resp. den svenska kulturens särdrag, 
utan att bedöma den ena som överlägsen dan andra. 

· Stora kulturella kunskaper. Det visade sig att de intervjuade personerna var väl 
medvetna om sin egen kultur, och hade stora kunskaper om den franska. Referenser 
till båda ländernas politiska historia, samhällssystem (t.ex. grund- och 
högskoleutbildning), företagskulturer mm. var många, och användes för att belysa 
fransmäns resp. svenskars olika sätt att förhålla sig till en viss fråga (den franska 
diskussionsmodellen vs den svenska konsensualismen, t.ex.). De var också väl insatta 
i den interkulturella problematiken för övrigt. 

Avslutningsvis kan valet av de intervjuade personerna betraktas som relevant, och de 
inhämtade uppgifterna bidrar till det aktuella arbetets trovärdighet. 

Genom detta val av personer svarar jag också på två av de gängse kritikerna som riktas 
mot kvalitativ forskning: subjektivitet och brist av transparens. 

När det gäller subjektivitet - min och de intervjuade personernas - vill jag härmed 
understryka att jag förhåller mig neutral gentemot de data som jag kommer att samla 
(vilket intresse skulle jag ha att orientera min undersökning enligt en förutbestämt parti-
pris när det gäller min forsknings resultat?), och att de intervjuade tjänstemäns position, 
kvalitet, kunskaper och erfarenheter kan garantera att objektivitet kan uppnås under 
undersökningen (även om vi samlar uppfattningar, vilka per definition är subjektiva). 
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När det gäller transparens (alltså att kvalitativ forskning brukar sakna information om 
hur en undersökning genomförs och hur olika personer har valts ut för intervju), har jag 
redan motiverat valet av de personer som jag skall intervjua. Det aktuella kapitlet skall 
ägnas vidare åt att förklara hur den samlade information skall behandlas och det 
empiriska studiet genomföras. 

På detta sätt anser jag att vår kvalitativa studie står på så sunda förutsättningar som 
möjligt, även om varken författaren och de intervjuade personerna fullständigt kan 
gardera sig mot all subjektivitet under en holistisk och hermeneutisk undersökning som 
huvudsakligen behandlar upplevelser, erfarenheter och uppfattningar. 

3.3.3 Insamling av data från fallstudierna 

Det primära materialet som kommer att utforskas i det aktuella arbetet är fallstudier som 
handlar om olika samarbetstillfällen eller projekt där franska resp. svenska partners 
interagerar. Dessa fallstudier har redogjorts sammanhängande av GH respektive MO 
(meningen med mina intervjuer var att de skulle fokusera på enstaka fall), medan SAAB 
seminariernas empiriska material bestod av deltagarnas enskilda erfarenheter och 
synpunkter från olika samarbetsfall, vilka fall ej identifierades eller stod särskilt i fokus. 

· Datainsamling SAAB seminarierna. 

Vi har redan berättat om det empiriska materialet som vi fick vid dessa seminarier: 
forskningsprocessen hade inte påbörjats, och seminariernas olika aktiviteter (brain 
stormingar, interaktiva kurser, formella/informella samtal, spontanta synpunkter från 
deltagarna mm) försörjde mig på ett ”naturligt sätt” med en dokumentation bestående av 
overhead bilder och kortare PM som deltagarna redigerade, av egna anteckningar om de 
synpunkter som framfördes, av synteser som jag redigerade utifrån konfrontationen 
mellan deltagarnas erfarenheter och allmänna teorier om kulturella skillnader. Mina 
aktuella kurser innehåller idag fortfarande PowerPoint bilder som visar en del av 
deltagarnas uttryck om sina samarbetserfarenheter med fransmännen. 

Vidare kan jag betrakta som insamlad data den kursdokumentation som tre av SAABs 
deltagare delade ut vid sina gästföreläsningar om fransk affärskultur. Summa 
summarum, datainsamling vid SAAB seminarierna följde inget särskilt tillvägagångsätt, 
vilket får inte ses som en nackdel: spontaneitet i seminariernas produktion kan vara ett 
bra komplement för de mer fall-fokuserade intervjuer som har förts med GH resp. MO. 

Materialet från SAAB seminarierna insamlades inte - som vi redan har sett - i 
forsknings syfte: jag hade år 2000, då seminarierna ordnades, ingen idé om att jag skulle 
forska i ämnet, och samlade dokumentation utan särskilt undersökningsförarbete. 
Insamlingen var förutsättningslös, och syftade då att försörja mig - i överenskommelse 
med SAABs personalchef - med undervisningsunderlag. Detta material är dock av 
tillräckligt bra kvalitet för att kunna härmed rättfärdigas som primär källa i denna 
avhandling. 
Datainsamlingen från intervjuerna med GH och sedan MO har däremot varit betydligt 
mer fokuserad, och har skett i två steg: fyra (relativt öppna) samtal utfördes tillsammans 
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med GH den 15 april resp. 18 september 2009, och två (mer strukturerade) samtal 
fördes tillsammans med M O den 15 mars 2010. Gemensamt för alla dessa möten med 
GH resp. MO är att processen har varit enligt följande: 

· Datainsamling: intervjuer med GH resp. MO 

Både GH och MO var fullständigt insatta i syftet med mitt projekt. Alltså var var och 
ens roller klara, och frågor såsom anonymitet, hantering av eventuell känslig 
information mm. diskuterades innan fallen redogjordes. 

Varken GH eller MO krävde anonymitet för sig själva 9, dock önskade de att de 
personer som nämndes i sina falls redogörelser inte fick sina namn citerade i 
avhandlingen. Vi blev överens om att de transkriberade samtalen skulle skickas till de 
intervjuade för granskning och slutgiltigt godkännande innan de skulle användas 10. 

Jag använde mig av en digital inspelningsapparat (istället för att ta anteckningar) för att 
spara redogörelserna, detta i överenskommelse med de involverade personerna. Vilket 
underlättade väsentligt samtalen, som flöt på under en trevlig och avspänd stämning 
(transkriberingsarbetet blev däremot en tung uppgift!). 

Jag förklarade att jag önskade föra relativt öppna samtal för att låta så mycket 
information komma fram. Jag påpekade också att det var intervjupersonernas 
uppfattning om, och erfarenheter av samarbetet med Frankrike som var mitt 
huvudintresse, och att jag önskade att samtalen skulle ske så fritt och öppet som möjligt. 

GH och MO instämde, men önskade dock ha ett underlag inför samtalen, som skulle 
visa vilka ämnen jag ville reflektera kring, och som skulle utgöra en vägledning för 
diskussionen. GH och MO fick var och en ett underlag (vi presenterar vilka senare sid. 
127-129) cirka en vecka innan våra möten. 

· Samband mellan samtalen och problemställningen 

Problemställningen var fortfarande något oklar inför intervjuerna med GH därför att det 
handlade om att undersöka vilka kulturrelaterade svårigheter som kunde uppkomma i ett 
svensk-franskt samarbete, utan särskild avancerad teoretisk förundersökning (det fanns 
dock en ram med manöverutrymme). 

Jag lät GH berätta fritt om hans erfarenheter, vilket han gjorde i form av olika 
självständiga fall under vilka kulturella skillnader mellan Frankrike och Sverige hade 
varit uppenbara, och i vissa fall skapat problem. 

Efter intervjuerna med GH - och efter genomgång av SAAB seminariernas material - 
hade jag en tydligare idé om de skillnader och svårigheter som uppkom i de redovisade 
fall (som t.ex. olika hierarkiska nivåer, olika beslutsprocesser, olika förhandlings- och 
diskussionstekniker etc.). Dessutom hade jag gått mer systematiskt igenom Hofstede 

                                                
9 Jag har ändå av forskningsetiska skäl valt att nämna dem genom sina initialer. 
10 I själva verket godkännandes alla intervjuerna utan särskilda efterhandsändringar, utom några mindre 
fel som huvudsakligen berodde på själva transkriberingen. 
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och Trompennars teorier om kulturella dimensioner. Problemställningen var därför 
klarare och jag kunde operera något mer deduktivt i mitt samtal med MO. 

Dock, även om min teoretiska genomgång var i  stort  sätt  klar,  bestämde jag mig ändå 
för att göra en relativ öppen intervju med MO, och premiera berättarens spontana 
synpunkter, med möjlighet att referera till konkreta kulturdimensioner under 
diskussionen. På detta sätt fick jag t.ex. ytterligare belysning av beslutsprocesser (som 
GH redan hade berättat om och som deltagarna vid SAAB seminarierna hade tidigare 
påpekat), samt ny information om tidsuppfattning, status, relation till personen mm. 

Sambanden mellan problemställningen och intervjuerna kan exemplifieras i följande 
kronologiska tabell: 

SAAB SEMINARIERNA 
(ostrukturerat empiriskt material) 

  

¯   

Ursprunglig oklar problemställning 
(Vilka kulturskillnader skapar problem?) ¬ 

Teoretiskt förarbete (Allmänna teorier om 
kultur & kulturella skillnader) 

¯   

Induktiv metod: 
öppna intervjuer 

  

¯   

Samtal med GH 
(självständiga fall) 

  

¯   

Bearbetad problemställning 
(Vilka dimensioner skapar problem?) ¬ 

Teoretiskt slutarbete (Hofstedes & 
Trompenaars kulturdimensioner) 

¯   

Abduktiv metod: 
mer strukturerade intervjuer 

  

¯   

Samtal med MO 
(bl.a. diskussion kring kulturella dimensioner 

vid Neuron-fallet) 
  

I det aktuella skedet av arbetet lät vi dörren stå öppen för ytterligare kompletterande 
intervjuer om det skulle behövas. Både GH och MO ställde sig till förfogande om 
ytterligare information samling visade sig nödvändig. 
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· Genomförande av samtal med GH 

Samtalen  ägde  rum  på  GHs  tjänsterum  på  SAAB  i  Linköping.  Fyra  samtal  (ca  två  
timmar var) genomfördes, och efter inledande frågor av allmän karaktär (GHs 
bakgrund, företaget SAAB, vikten av kultur relaterade frågor mm), utgick vi från en 
mall som gav samtalen en viss struktur. 
Mallen skickades i förväg till GH tillsammans med utförligare information om mitt 
forskningsprojekt och dess syfte. Mallen däremot följdes inte särskilt noggrant under 
intervjun: GH var väl insatt i sammanhanget kring intervjun och det hela flöt på under 
en trivsam och konstruktiv stämning. När berättelsen om fallet var klar tog däremot GH 
intervjumallen i handen och granskade om han inte hade glömt något i sin redogörelse. 
Här följer mallen i fråga: 

1. När pågick samarbetet, och med vilket företag? 

2. Vad samarbetet handlade om? 

3. Vad var din roll i samarbetet? 

4. På vilket språk kommunicerade ni? 

5. Kan du berätta om samarbetets förlopp? 

6. Fanns det uppenbara skillnader i det sätt ni svenskar resp. era franska 
partners kommunicerade/samarbetade med varandra? 

7. Vad gick bra? 

8. Vad blev problematiskt? 

9. Vilka slutsatser tog ni/du efter denna erfarenhet? 

10. Har du ytterligare spontana kommentarer om detta samarbete? 

I överenskommelse med GH skulle intervjun vara öppen och fokusera på olika 
självständiga fall som den intervjuade tycke vara relevanta när det gäller att 
exemplifiera kulturella skillnader mellan Frankrike och Sverige. Dessa fall var: 

· FALL 1: Samarbetet med Dassault Aviation, 1989. Samarbete (forskning och teknisk 
utveckling) kring möjligheter inom beräkningsteknik. 

· FALL 2: Samarbetet med Dassault Systèmes, 1996-1997. Utveckling av konstruktions 
system för flygplan med tillhörande global marknadsföring. 

· FALL 3: ETAP projektet, 1993-2005. Samarbete (utveckling av nya teknologier) 
mellan sex nationer, där Frankrike och Sverige hade en ledande roll 

· FALL 4: Samarbetet med l’Ecole des Mines, 2001. Forskningsprojekt om framtida 
metoder för flygplansutveckling (SAAB tillsammans med LiU och MIT). 

Under redogörelsens gång ställde jag några frågor (uppföljnings-; sonderings-; 
preciserande; strukturerande; tolkande frågor mm. - se även intervjumaterialet i 
annexen), men samtalen blev inte särskilt strukturerade för det: fokus låg huvudsakligen 
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på vad som berättaren ansåg vara av betydelse samt på hur han upplevde de olika 
situationerna som uppkom i fallen. 

· Intervju med MO 

Intervjuer med MO ägde rum i två omgångar, under morgonen resp. eftermiddagen, den 
15 mars 2010 och i Paris på ett brasserie. Jag hade läst en artikel i Östgöta 
Correspondenten (2009-10-21) där han intervjuades om Neuron projektet och 
kommenterade en del kulturella skillnader mellan fransmän och svenskar. 

Jag skickade en vecka innan vårt möte följande underlag (se nedan) som bestod dels av 
ganska öppna frågor av allmän karaktär, dels frågor relaterade till de tio kulturella 
dimensionerna som jag hade gått igenom under tiden. 

1. Skulle du kunna presentera dig, vad är din professionella bakgrund, alltså, och vad är din roll hos SAAB, i 
synnerhet när det gäller Frankrike? 

2. Kan du berätta om vad Neuron projektet innebär, synnerligen SAAB resp. Dassault roll i det hela? 

3. Jag intervjuar dig idag därför att lag läste i oktober en artikel om SAAB:s samarbete med Frankrike, i vilket du 
sa  ”Jag kunde inte riktigt föreställa mig att den största utmaningen vi skulle ställas inför är de kulturella 
skillnaderna […]. De tekniska svårigheterna löser vi. De kulturella olikheterna är ett större problem”. Kan du 
utveckla detta? 

4. Senare, vid en mejlväxling, skrev du ”Dels har du de interkulturella skillnaderna som går att överbrygga, och 
dels har du skillnader i värdegrund som är svårare att hantera”. Kan du exemplifiera vad du menar med 
interkulturella skillnader, resp. skillnader i värdegrund? 

5. Vilka skillnader är relativt lätta att överbrygga mellan Fransmän och Svenskar, vilka är svårare? 

6. Vilka franska kulturella egenskaper kan enligt dig vara en ”inspirationskälla” för svenskar, och tvärtom, vad 
fransmännen borde lära sig av svenskarna för att förbättra sig? 

7. I den ovannämnda artikeln hävdar du också ”Än så länge har samarbetsproblem inte kostat pengar, men tid 
har det klart kostat”. Om vi utgår från citatet ”Time is Money”, kan man inte ändå sätta ett pris på den tid 
och energi interkulturell problemlösning kräver – eller kan kräva i framtiden? 

8. Vad  gör  du/ni  konkret  för  att  överbrygga  de  problem  som  uppkommer.  Har  ni  t.ex.  någon  förebyggande  
handlingsplan? 

Jag skulle nu vilja ställa dig några frågor kring vissa påstådda skillnader mellan Frankrike och Sverige, enligt 
forskare som har studerat olika managementstilar i flera länder (G. Hofstede, F. Trompenaars m.fl.). Skulle du 
kunna säga om du instämmer med dessa påståenden, och i så fall ge mig, utifrån dina egna erfarenheter, ett 
exempel eller några korta exempel som kan styrka påståendet? 

[Hierarki] Hierarkisk distans är större i Frankrike än i Sverige vilket påverkar relationer mellan parter: 
ansvarsfördelning, delegering, beslutsfattande etc. sker på olika sätt hos franska resp. svenska organisationer. 

[Osäkerhetskontroll] Osäkerhetskontroll är stor i Frankrike, där man inte gärna ta risker. Man vill känna till alla 
detaljer kring ett projekt, ett beslut. Man ogillar stora förändringar och en viss konservatism gäller jämfört med 
Sverige där man är mer reform- och riskbelägen. 

[Individualism] Fransmännen är individualistiska: personen är viktigare än gruppen, man hävdar sig som individ, 
man vill framföra sina egna åsikter medan man i Sverige tar män mer hänsyn till den grupp man tillhör, och 
strävar efter samstämmighet kring ett beslut, ett projekt som skall förankras hos de inblandade. 
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[Maskulin] Fransmännen har inga problem med att sticka ut, att hävda sig, att ta ordet och makten. De använder 
mer metod än intuition och strävar inte efter att undvika konfrontationer  

[Universalism]  Fransmännen  kan  ta  vissa  friheter  gentemot  en  överenskommelse,  en  process.  
Tolkningsutrymmet är större, och fransmännen känner inte sig nödvändigtvis bundna av sina löften. Svenskarna 
håller däremot fast vid sina budskap, och ändrar sällan linjen vid en förhandling, en process. 

[Affektivitet] Fransmännen har lätt för att uttrycka - både med språket och kroppen - sina synpunkter och sina 
känslor jämfört med svenskarna som har mer ”kontroll” över sig själva. 

[Diffus] Fransmännen tar mer hänsyn till personer i affärssammanhang. Det är inte enbart jobbet/uppdraget som 
gäller, men på något sätt ”stämningen” kring det hela. Svenskarna behover inte känna motparterna i samma 
utsträckning för att kunna jobba med dem: det är själva arbetet som gäller. 

[Status]  Att  ha en viss  status i  Frankrike (som ledare,  ansvarig etc.)  har stor betydelse för vederböranden än i  
Sverige, och man visar det genom olika markörer (skolan, språket, klädseln, förmåner i företaget etc.). 

[Tidsuppfattning] Fransmännen tar vissa friheter gentemot tiden. Svenskarna brukar vara punktligare, 
noggrannare när det gäller att följa planeringen/dagordningen medan fransmännen kan avvika från den, vara 
försenade och pendla fram och tillbaka mellan olika uppgifter. 

[Kontroll] Fransmännen letar inte systematiskt efter samstämmighet medan svenskarna försöker att förankra en 
konsensus för att undvika konflikter. Fransmän diskuterar mer konfrontativt (för/emot). De är oflexiblare och har 
svårt att anpassa sig till konjunkturella förändringar när de inte kan behärska dem. 

Det var bestämt mellan oss att  MO skulle berätta om ett  enda fall,  dock ett  långvarigt  
och omfattande sådant: Neuron projektet, som är ett europeiskt samarbete med Sverige 
och Frankrike i spetsen. Projektet drivs utifrån Dassault huvudkontor i Paris, och 
handlar om att utveckla ett europeiskt obemannat flygplan. 

MO däremot hade inte med sig mallen vid samtalstillfället. Jag hade en kopia som fanns 
tillgänglig under samtalet, men vi följde inte bokstavligen underlaget. Jag lät MO fritt 
berätta om sina uppfattningar och erfarenheter och kompletterade - som jag gjorde med 
GH - med lämpliga frågor när det behövdes. 

Samtalet flöt på och kommunikationen var lätt, tydlig och effektiv. Det enda problemet 
var espresso maskinen i bakgrunden, som användes högvarvigt (när vi möttes vid kl. 
9.00 på brasseriet), vars inspelade ljud underlättade inte transkriberingen av intervjun! 

En gång till önskar jag påpeka min strävan att ej begränsa samtalet, men att ge de 
intervjuade så mycket utrymme som möjligt. Vi använder en kvalitativ intensiv 
undersökningsmetod, och de intervjuades långa erfarenhet och höga kompetens 
förtjänar att intervjuaren låter de fritt kommunicera deras uppfattningar. 
Transkriberingen av samtalen (se även bilaga sid. 239) visar att innehållsrika och 
användbara data kommer fram, vilket inte hade varit fallet vid ett mer styrt samtal. 

3.3.4 Behandling/analys av data 

De renskrivna samtalen skickades till GH resp. MO för godkännande. Nu skall en s.k. 
kategorisering utföras, dvs. att vi identifierar och isolerar i samtliga fall de ”text 
klumpar” som är relaterade till en vis kulturell dimension. 
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Enligt Jakobsen (2007:237) 

De insamlade data skulle kategoriseras genom att samla data i grupper/kategorier. Dessa 
grupper/kategorier är egentligen de tio dimensionerna som vi har utforskat i förra 
kapitlet. Låt oss ta den första dimensionen - hierarkisk distans - och se hur data kan 
hänföras till en viss kategori. Jag kommer att gå igenom alla utskrivna fall och markera 
all text som refererar till hierarki. 
Jag skall, utifrån markeringarna, skapa ett nytt dokument som innehåller allt vad de 
intervjuade personerna har berättat som har en direkt anknytning till hierarki. Vi skall 
använda samma process med de andra nio dimensionerna. Efter behandlingen kommer 
vi att disponera av tio kategoriserade texter motsvarande våra tio dimensioner. 
Som exemplifiering kan vi komma tillbaka till vår första kategori/dimension. Vi har 
påstått med Hofstede (avsn. 2.4.1).att den franska kulturen präglas av en lång hierarkisk 
distans medan en kort sådan präglar den svenska  
Vi har också presenterat (avsn. 2.6.2) vissa presumtiva skillnader mellan de två 
affärskulturerna och möjliga konsekvenser vid affärsutövande som skulle kunna 
uppkomma pga. olika hierarkiska kulturer. 
Nu återstår att se hur våra påståenden står sig vid de SAAB-Dassault fall som utgör vår 
empiri. Vi ska resonera i tre steg: 

1. Stämmer våra påståenden? Alltså, har de intervjuade personerna konstaterat att 
det finns skillnader mellan Frankrike och Sverige när det gäller hierarki? 

2. Hur uttrycker sig skillnaderna? Alltså, vilka markörer karakteriserar skillnader 
mellan båda kulturer? 

FALL… etc ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FALL 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

osäkerhet 
undvikande 

hierarkisk 
distans 

FALL 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
hierarkisk 

distans 

…  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kategorier 
(dimensioner) 

Kategoriserad 
text 

Etc… 
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3. Vilka konsekvenser innebär skillnaderna? Alltså, har skillnaden skapat 
svårigheter eller samarbetsproblem? I så fall vilka, under vilka situationer och på 
vilket sätt? (Att svara på denna fråga är grundläggande i vår studie). 

Genom att svara på dessa tre frågor kan vi dels pröva påståendena (vilket motsvarar den 
deduktiva karaktären av vår abduktiva undersökning, relaterad till de två första 
frågorna), dels vidareutveckla teorin genom att belysa nya aspekter på den studerade 
kulturella dimensionen (vilket är den induktiva karaktären av vårt abduktiva 
tillvägagångssätt, relaterad till den tredje frågan). 

3.4 RESULTAT OCH SLUTSATSER 

Problemställningen är att veta vilka kulturrelaterade svårigheter som uppkommer i ett 
samarbete mellan fransmän och svenskar, och den empiriska studien (i samband med 
tidigare  teorier  och  empiriska  undersökningar)  ger  oss  möjligheten  att  ge  ett  svar  -  ett  
resultat. Frågan är nu värdet av detta svar, som Jakobsen (Ibid.:255) uttrycker det: 

Att kritiskt bedöma giltighet och tillförlighet, även i kvalitativa undersökningar, innebär 
inte att underkasta data en kvantitativ logik. Det betyder bara att vi försöker förhålla oss 
kritiskt till kvaliteten på de data vi har samlat in. Har vi fått fatt i vad vi ville ha (intern 
giltighet)? Kan vi överföra det som vi funnit till andra sammanhang (extern giltighet)? 
Kan vi lita på de data som vi samlat in (tillförlitlighet)? 

3.4.1 Värdet av resultatet (intern giltighet) 

Är de insamlade data ”sanna”? Alltså, är de beskrivna händelserna, uppfattningarna, 
”riktiga”? Jakobsen (Ibid.:256 ff.) påpekar att det närmaste man kan komma sanningen 
är  att  flera  personer  är  ense  om  att  något  är  en  riktig  beskrivning.  Vidare  presenterar  
författaren två vägar för att pröva ett studiums interna giltighet: först att kontrollera 
undersökning och slutsatser mot andra; sedan att kritiskt granska själva resultatet. 
· Att kontrollera undersökning och slutsatser mot andra 

Detta blir inte lätt i vårt fall, eftersom det finns i min kännedom enbart en studie där 
franska resp. svenska partners är i relation i en samarbetssituation som liknar våra fall: 
Philippe d'Iribarnes (et al 1998:89-115) redan citerad undersökning av ett samarbete 
mellan ingenjörer från Volvo resp. Renault. 
Vi kommer givetvis att tangera våra slutsatser med d’Iribarnes egna i de frågor som är 
gemensamma för båda studierna: i detta avseende kommer vi att integrera d’Iribarnes 
studie i vår egen, och betrakta d’Iribarnes Volvo-Renault fall som en ”empirisk 
sekundär källa” som kommer att behandlas parallellt med våra SAAB-Dassault fall. 
Betyder det faktum att vi inte har många andra undersökningar till förfogande att vår 
studies giltighet kan ifrågasättas? Nej, inte riktigt. Man måste börja någonstans, varför 
skulle annars man företa en undersökning? Men brist på empiriska referenser i ämnet 
skall tas hänsyn till vid en kritik av våra slutsatsers giltighet (denna kritik skall dock 
bemötas  med det  faktum att  vi  har  utvecklat  en  solid  teoretisk  ram för  att  hantera  vår  
empiri - se även kapitel 2 -, och att denna ram är baserad på teorier som är grundade på 
omfattande empiriska och kvantitativa underökningar). 
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· Att kritiskt granska själva resultatet 
Denna granskning gäller källorna resp. kategorisering. När det gäller källorna har vi 
redan förklarat motivationerna bakom valet av de intervjuade personerna, och vi påstår 
vidare att de har förmågan att ge oss riktig information, inte minst pga. deras närhet till 
de fenomen som vi vill ha tillgång till (svenskar i samarbete med fransmän). Vi kan 
också påpeka härmed källornas vilja att ge oss relevant information: de var väl insatta i 
mitt projekt och i det faktum att dess resultat skulle kunna vara av nytta för deras 
framtida samarbete med fransmän. De intervjuade personerna hade också extremt goda 
kunskaper i ämnet, samt inga skäl att ej komma med osanning eller att ge oriktiga 
uppgifter (detsamma gäller också deltagarna vid SAAB seminarierna). 

När det gäller kategoriseringens relevans har vi utgått från tio välutforskade, allmänt 
accepterade och flitigt använda kulturdimensioner. Vi har kritiskt rättfärdigat dess 
användning och kommit fram till påståenden/teser om möjliga skillnader och 
svårigheter mellan fransmän och svenskar i samarbete (avsn. 2.6). Den kategorisering 
som vi har utfört kan definitivt betraktas som teoretiskt grundad, vilket bör förstärka 
vårt studium interna giltighet. 

3.4.2 Generalisering (extern giltighet) 

Vi utgår i vår undersökning utifrån teser/dimensioner som  är  generella, teoretiska, 
allmängiltiga och som utgår från omfattande empiriska studier (Hofstedes resp. 
Trompenaars). Dessa empiriska studier fokuserar dock inte på ett konkret samarbete 
mellan fransmän och svenskar i relation, vilket vår egen empiriska studie gör. Vi prövar 
alltså generella teser (om tidsuppfattning, hierarki mm) i ett interkulturellt sammanhang 
där människor med olika nationella bakgrunder kommunicerar med varandra i verkliga 
situationer. Frågan om generalisering kan vara följande: ”Kan våra slutsatser gälla 
andra personer (än ingenjörer), andra företag (än SAAB resp. Dassault) och andra 
verksamheter (än flygindustri)? Denna fråga förtjänar en reflexion… 

Vi har redan resonerat kring generaliseringsproblematiken. Vi refererade då till Mitchell 
(1983:207) som hävdar att resultaten från en kvalitativ forskning skall generaliseras till 
teori och inte till populationer. Det är den bindande kraften i det teoretiska tänkandet 
och inte statistiska kriterier som är viktig. Vi citerade också Bryman (2002) som 
påpekade att det är kvaliteten av de teoretiska slutsatser som formuleras på grundval av 
kvalitativ data som är det viktiga vid bedömningen av generaliserbarhet. Alltså 
generaliseringen i vårt fall handlar mycket mer om att få fram ytterligare perspektiv på 
redan etablerade, generella teorier (om kulturella dimensioner) än om att tillämpa våra 
resultat i andra miljöer 11. 

                                                
11 Jakobsen (2002.:266) understryker också att kvalitativa undersökningar syftar till att fördjupa begrepp, 
att få grepp på generella fenomen. Han citerar Dey (1993) som förklarar att giltigheten av en kvalitativ 
undersökning gäller att generalisera från data i ett mindre urval av observationer eller intervjuer till en 
mer teoretisk nivå: att veta om den teorin som formas är giltig för ett större antal enheter än de undersökta 
är svårt att säga. 
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Att utvidga våra slutsatser till andra samarbetssituationer som involverar fransmän och 
svenskar kunde dock vara intressant att undersöka, men då krävs ett kompletterande 
teoretiskt och empiriskt arbete, vilket vore alltför tids- och resurskrävande och skulle 
överskrida den ram som vi disponerar i nuläget. 

3.4.3 Tillförlitlighet 

Frågan är om undersökningsmetoden kan ha påverkat undersökningens resultat, alltså 
om det undersökta påverkas av undersökaren samtidigt som undersökaren påverkas av 
de relationer som uppstår under själva datainsamlingen (Jakobsen, Ibid.:269). Detta 
kallas för undersökareffekt. Likaväl kan kontexten - alltså sammanhanget kring 
samtalen - påverka samtalets stil och innehåll. Detta kallas i sin tur för kontexteffekt. 

I vårt fall betraktar jag undersökningseffekten som minimal. Jag kan inte se hur 
samtalsparterna skulle ha kunnat påverka varandra på ett sätt som skulle leda till att 
samtalen icke vore tillförlitliga. Jag känner GH sedan flera år (GH som sagt föreläser 
regelbundet för mina studenter), och kände att intervjun löpte på ett flyttande och 
naturligt sätt. Detsamma gällde MO, som jag dock aldrig hade träffat innan intervjun. 
MO är kommunikativ och social person och kontakten blev omedelbart god och 
konstruktiv. Slutligen kan den information jag fick under SAAB seminarierna per 
definition vara fri från undersökningseffekt, därför att jag inte var inne i min forskning 
då, och inte syftade till att undersöka något särskilt under seminariernas förlopp. 

När det gäller kontexteffekten har samtalen med GH skett i hans naturliga miljö: GHs 
arbetsrum på SAAB. Det var kanske jag som var lite för imponerad av sammanhanget, 
egentligen: identitetskontrollerna för att kunna komma in i företaget, GHs curriculum 
vitae och pondus gjorde att jag kände mig lite stressad, men intervjun gick som planerat. 
Intervjun med MO ägde rum i en s.k. artificiell miljö: på ett brasserie vid Montparnasse 
stationen i Paris. Men kan man betrakta ett franskt brasserie som artificiellt för en 
fransman och en svensk som är bosatt i Frankrike sedan flera år? Och det var för övrigt 
en trevlig stund att sitta där kring en espresso för att föra samtalet som gick nästan som 
ett vardagssamtal mellan två bekanta, vilket jag tycker underlättade diskussionen. 
Kontexten i detta fall påverkade samtalet, men på ett positivt sätt: båda kände sig 
bekväma, lediga och pratvilliga, vilket bidrog till en öppen och trevlig stämning samt 
till väldigt intressanta synpunkter och åsikter från den intervjuade 12. 

Samtalen med GH resp MO handlade om att redogöra för olika fall som belyser svensk-
franska samarbeten: de intervjuade pratade fritt om sina erfarenheter, utan att påverkas 
av särskilt strukturerade frågor som skulle ha orienterat eller påverkat svaren. De 
redogjorde vad de tyckte var intressanta fall, och jag medverkade i samtalen genom att 

                                                
12 Detsamma gällde SAAB seminarierna, där kontexteffekten inte påverkade negativt det material som vi 
fick. Tvärtom, flera kollegor samlades utanför sin arbetsplats vid Scandic hotellet i Linköping, vilket 
bidrog tycker jag till en öppen och avslappnad stämning, vilket i sin tur bidrog till att deltagarna kände sig 
angelägna och fria att dela med varandra sina erfarenheter om att samarbeta med fransmän. 
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begära om ytterligare förklaringar kring de punkter som jag ansåg var relevanta i 
forskningssammanhanget. Inga styrande intervjuer, alltså. Sammantaget anser jag att 
samtalens resultat har en välgrundad giltighet och tillförlighet. Jag hänvisar läsaren till 
de transkriberade texterna i bilagorna (sid. 239 ff.) för att han/hon skall kunna bilda sig 
en uppfattning om samtalens innehåll och form. 

3.4.4 Det franska perspektivet: en möjlig brist? 

Vid ett seminarium då jag presenterade min forskning påpekade en av mina disputerade 
kollegor att min studie handlade om ett ensidig svenskt perspektiv över de samarbetsfall 
som analyseras, och att det hade varit intressant att konfrontera de intervjuade svenska 
ingenjörers synpunkter med de franska partners egna perspektiv. Denna brist på franskt 
perspektiv åberopades också av en av mina handledare samt av en professor i mitt 
forskningsämne. Dessa synpunkter - som varken uttrycktes som reservationer eller 
kritik - behöver ändå härmed bemötas. 

· Åter (igen) till frågeställningen 

Det aktuella arbetet syftar till att undersöka vilka kulturella skillnader som kan orsaka 
problem för svenskar som samarbetar med fransmän vid gemensamma affärsrelationer, 
och hur man kan öka förståelsen för den franska kulturen hos svenska 
företag/organisationer samt underlätta för dem att undvika krockar när de samverkar 
med sina franska partners. Detta syftes formulering innebär en viss ensidighet: det är 
den svenska synen på den franska affärskulturen som är central i det aktuella arbetet, 
inte hur fransmän uppfattar den svenska affärskulturen. 

Det som vi faktiskt vill veta är de svårigheter som svenskar har upplevt under deras 
samarbete med fransmän, och inte vilka problem fransmän har haft i dras samverkan 
med svenskar. 

· Objektivitet eller subjektivitet? 
Denna brist på franskt perspektiv kan också väcka frågan om mina källors (och 
följaktigen min studies) objektivitet. Men var går gränsen mellan objektvitet och 
subjektivitet? Vi har sett att det är ju svenskars syn på deras samarbete med fransmän 
som vi vill undersöka. Det är svenskarnas egen uppfattning av det franska sätt att 
samarbeta som vi är ute efter. 

Det är ju vår kvalitativa och hermeneutiska studies syfte att fånga denna uppfattning, 
och denna uppfattning är per definition subjektiv. Men denna subjektiva uppfattning är 
en del av den verklighet som svenskar bemöter när de samarbetar med fransmän, och 
det är denna subjektiva verklighet som vi vill studera. 

Skulle ett franskt perspektiv över saken balansera per automatik den svenska 
subjektiviteten? Det franska perspektivet vore då också subjektivt, och vi skulle vara 
tvungna att hantera två subjektiva uppfattningar i vårt arbete, utan garanti att en 
konfrontation mellan dessa två subjektiviteter - den franska respektive den svenska - 
skulle leda genom att ”annullera varandra” till en objektiv syn över den observerade 
verkligheten. 
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Därför föredrar vi i vår studie att enbart syssla med ett svensk perspektiv över 
samarbetet, som vi skall konfrontera mot en solid (objektiv..?) grund av teoretiska 
åtaganden som vi har utvecklat under avhandlingens andra kapitel. 

· Författarens franska bakgrund 

Vi kan ändå inte säga att det franska perspektivet är helt bortkopplat från studien. Jag är 
fransman och har egna erfarenheter av svensk-franska samarbeten, dels genom mina 
externa uppdrag med svenska företag, dels genom det faktum att jag själv haft 
ledaransvar i en svensk organisation (Linköpings universitet). Tillsammans med min 
franska ekonomutbildning samt sex års erfarenhet som junior manager i ett franskt 
större bolag (CGM i Paris), mina erfarenheter som verksam i Sverige gör det att den 
problematik som vi har studerat i denna avhandling inte är främmande för mig heller. 
Den svensk-franska beslutsmodellen som vi skall utveckla vid slutet av avhandlingen 
(kapitel 5) byggs huvudsakligen på svenska källor, men den motsvarar också min 
personliga erfarenhet av svensk-franska beslutsfattandeprocesser i en bredare betydelse. 

*** 
Summa summarum och trots avsaknad av en fransk syn på de fenomen som vi empiriskt 
skall undersöka, kan metodologin bakom den kommande studien anses tillräckligt 
relevant för att kunna ge svar på de frågeställningar som vi har utvecklat, och att bristen 
på ett franskt perspektiv inte påverkar negativt vår studies resultat. 

Emmelertid  vore  det  franska  perspektivet  ett  mycket  intressant  komplement  för  att  
vidare studera den svensk-franska problematiken, och skulle komplettera det aktuella 
arbetet på ett mycket solitt sätt. Vi skulle t.ex. kunna intervjua franska ingenjörer från 
Dassault som samarbetar med svenskar och se av vilken natur är de eventuella 
svårigheter som de möter. Alltså vore det intressant att undersöka vilka kulturella 
skillnader är problematiska för fransmän, under vilka situationer, och sedan tangera 
dessa problem med de svårigheter som svenska tjänstemän haft under gemensamma 
processer. Vår bild av det svensk-franska samarbetet skulle då bli komplett, och den 
aktuella avhandlingen vore då ett första steg mot en bättre förståelse av den svensk-
franska interkulturella processen. 
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GENOMGÅNG AV DE EMPIRISA FALLEN 
 
 
 
 
 
 

 
Svenskarna letar efter det rätta måttet, de är konsensuella människor, 

som visar hänförelse inför kompromisser. Alltså, detta är exakt Frankrikes 
motsats! Hos er - där retoriken anses vara en nationell sport - har jag 

observerat att vissa inte tvekar att ändra sina åsikter bara för att kunna 
motargumentera och delta i debatten! 

 
 

 
Kronprinsessa Victoria Bernadotte (L’Express 2010-09-29, förf. övers.) 
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4.1 KULTUR & KOMMUNIKATION: ALLMÄNNA ÖVERVÄGANDEN 

Vi kommer under detta kapitel att granska hur den verklighet som vår studie undersöker 
förhåller sig till Hofstede resp. Trompenaars tio kulturella dimensioner. Men 
dessförinnan kan vi reflektera i ett bredare perspektiv kring mera allmänna frågor. Vi 
kommer att se i detta avsnitt att det finns kulturella skillnader mellan franska Dassault 
och svenska SAAB, och att de kan skapa problem (4.1.1). För att lyckas överbrygga 
skillnaderna är det nödvändigt att man är överens om gemensamma mål och att 
kommunicera utan störningar (4.1.2), men då måste man tala samma språk - vilket ej är 
en självklarhet när svenskar resp. fransmän kommunicerar på engelska med varandra 
(4.1.3), då är kunskaper i franska nödvändiga (4.1.4). 

4.1.1 Om kulturella skillnaders omfattning och betydelse 

Som introduktion till denna avhandling åberopade vi flera citat (från Hofstede, 
Mutabazi, Monnet m.fl.) som underströk de kulturella skillnadernas vikt och omfattning 
i affärssammanhang som inblandar personer och företag av olika nationaliteter. De fall 
som vi har studerat bekräftar dessa kulturella skillnaders betydelse: den svenska 
kulturen å ena sidan, den franska å andra sidan, sätter en stark prägel på det samarbete 
som sker mellan de två studerade företagen, SAAB resp. Dassault Aviation. Härmed 
kan vi citera MO 1 (Östgöta Correspondenten, 2009-10-21): 

Jag kunde inte riktigt föreställa mig att den största utmaningen vi skulle ställas inför är de 
kulturella skillnaderna. De tekniska svårigheterna löser vi. De kulturella olikheterna är ett 
större problem. 

Både GH och MO lägger stor vikt vid den kulturella dimensionen av deras samarbete 
med fransmän. Fallens innehåll kommer att visa att det finns många skillnader mellan 
det franska resp. det svenska sättet att föra affärer. Dessa skillnader är av varierande vikt 
och betydelse, men de är påtagliga. 

GH berättar att han blev störd av kulturella skillnader redan i början av sin karriär när 
han samarbetade med grannlandet Norge, och detta innan han skulle arbeta med 
Frankrike. Dessa skillnader var för honom överraskande: man tog för givet att samarbetet 
skulle flytta på, eftersom Sverige och Norge ju tillhör samma nordiska kultur. 

Det är idag känt att det är ganska svårt mellan Sverige och Norge när det gäller 
samarbete, men då talade man inte mycket om det. Tvärtom. Vi var två lika världar och 
det skulle vara enkelt. Men jag lärde mig mycket i det här om kulturella skillnader mellan 
våra företag och länder, och man måste vara förberedd för att hantera detta. 

Och dessa skillnader har sitt ursprung i historiska konflikter mellan länderna: 
Det finns skillnader i det sätt man driver affärer. Det finns ett förhållningssätt mellan 
Sverige och Norge, storebror resp. lillebror, och det sätter sin prägel på relationerna. 

                                                
1 Påminnelse: MO resp. GH är de två huvudkällorna som intervjuades (se även avsn. 3.3.2) och som står 
för redogörelserna av de sammanhängande fallen av svensk-franska samarbeten som utgör vårt empiriska 
material. Ytterligare synpunkter, framförda under SAAB seminarierna, kommer att citeras, dock utan 
hänvisning till särskilda personer. 



KAPITEL 4 – Genomgång av de empiriska fallen 
 

- 139 - 
 

[Grunden] är historia: Unionen, då var Norge underordnad Sverige […], och blev fritt 
1905. Norrmännen kämpade för sin frihet, sitt oberoende gentemot Sverige. 

Men - efter denna emic förklaring gällande den svensk-norska affärskommunikationen - 
låt  oss  gå  tillbaka  till  de  svensk-franska  relationerna,  vårt  eget  ämne,  även  om  det  är  
intressant att konstatera att de historiska sambanden påverkar relationerna mellan två 
länder trots den korta geografiska och kulturella distansen som kan finnas mellan dem. 
MO åberopar också förekomsten av kulturella skillnader mellan länder, då mer relaterat 
till vårt svensk-franska fall: 

[Dassault och SAAB] är gamla företag båda två, där man arbetar på ett visst sätt trots att 
man gör samma sak. De har sin Rafale, sitt stridsflygplan, och vi har Gripen, vårt eget. 
Man kan tycka att vi är väldigt lika som företag och det är sant, men inte alltid. Det finns 
inneboende processer som är kopplade på något sätt till den franska resp. den svenska 
kulturen. 

Med inneboende processer menar MO det sätt man fattar ett beslut, driver ett projekt, 
utför en kvalitetsgranskning, fastställer deadlines mm. Dessa processer är företagets 
egna, men de är kopplade till den franska resp. den svenska kulturen 2: 

Vi har egentligen samma processer: man har olika designgranskningar som vi jobbar 
tillsammans med, men värderingar vi lägger i en designgranskning är mer nationella. Det 
finns en fransk resp. en svensk tolkning av det här. 

MO använder ett nyckelord: värdering, och det är precis skillnader kring hur man 
värderar en sak som skapar problem. MO skiljer därefter mellan skillnader som är 
överkomliga,  och  skillnader  som  är  mycket  svåra  att  hantera  -  som  han  kallar  för 
värderingsbaserade: 

Med svåra att hantera menade jag inte de kulturella skillnaderna som är företagsmässiga, 
men de grundläggande kulturella skillnaderna som finns mellan Frankrike och Sverige. 
De är dessutom ganska stora […]. Det finns några saker som man kan lära sig när man är 
där nere: hur fransmännen betraktar tid, t.ex. Sedan finns vissa skillnader som sitter i ens 
uppfostran, värdegrunder som man får genom sina föräldrar, sin utbildning etc. Det kan 
du aldrig sudda ut. De sitter där och det är lika svårt varje gång du utsatts för dem. 

Dessa grundläggande kulturella skillnader kommer att utvecklas vidare i avhandlingen 
utifrån Hofstedes och Trompenaars dimensioner, men det framkommer i intervjuerna att 
man  kan  särskilja  två  slags  skillnader,  de  första  är  överkomliga  (man  lär  sig  dem:  de  
syns och kan förstås på sikt - även om det tar tid), de andra är mera diffusa och svårare 
att handskas med (de är värderingsrelaterade och sitter djupt i individen) 3. 

Fallen, som vi skall se, fokuserar betydligt mer på värderingsrelaterade skillnader än på 
de  synliga  ”exotiska”  artefakterna.  GH  resp.  MO  sätter  i  sina  redogörelser  spontant  i  
fokus de skillnader som de anser vara svårare att hantera - och som därför skapar 
                                                
2 Se även sid. 30-31 för en reflexion kring sambanden mellan företagskultur och nationell kultur. 
3 Denna hierarkisering av svårighetsgrader kan ses utifrån Trompenaars ”lök” modell (2008:53) som vi 
relaterade till sid. 34, där vi särskilde tre nivåer: 1) Det yttersta skiktet (synliga artefakter); 2) Det 
mellersta skiktet (normer, regler och värderingar), 3) Det innersta skiktet (grundläggande strukturerande 
postulat). 
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problem för företaget. Till och med problem som omedvetna eller oerfarna svenska 
tjänstemän inte kan stå ut med när de arbetar i Frankrike: 

[…] Och jag (MO) har sett ingenjörer som har varit där på kortare tid, komma tillbaka av 
den här anledningen ”Jag skall aldrig mer jobba med fransmännen!” 

4.1.2 Om gemensamma mål och en välfungerande kommunikation 

Hur kan man hantera kulturella skillnader och arbeta bortom gränserna? Genomgående i 
de studerade fallen åberopas vikten av samarbetsvilja och bra kommunikation som en 
grundläggande förutsättning för att kunna lösa de interkulturella problemen. GH är 
mycket tydlig: 

Det finns ju viktiga saker på olika nivåer, förstås. Men det som är grunden för att det skall 
vara lönt att starta någonting är dels att man har en gemensam vilja att åstadkomma så 
samma sak som möjligt, dels att man har ett mål, en vision, en förväntan som är 
gemensam för parterna. Om man inte har det här, kommer man bara att bråka. Men redan 
där [första samarbetet] kände man att viljan att lösa någonting är väldigt viktigt. Man 
överbryggar många kommunikationsproblem genom viljan, och om det strular, om något 
är  svårt,  finns det  ofta  en förklaring bakom det,  som man inser  om man letar  noga.  Det  
finns en logik i den andras och sin egen kulturella bakgrund som gäller. 

GH tar sedan upp vad som kan orsaka att denna gemenskap kring visioner och mål kan 
spricka eller kan vara svåra att nå: 

Men sedan är det så att även om man har den här gemenskapen, så ser man - när man 
arbetar vidare - att man kan mena olika saker med vad man säger. Och det finns intressen 
och uppfattningar som drar isär, olika sätt att förhålla sig till en sak, och dessa svårigheter 
måste man hantera. Det skall finnas en övergripande överenskommelse om vad man vill 
åstadkomma […]. Sedan har man olika tillvägagångssätt för att förverkliga målet, och 
man måste komma ihåg att - om man vill lyckas till slut - då måste man hålla på att jobba 
för att förstå varför den här personen agerar på det sätt han gör. 

Vi kan härmed påpeka hur stor vikt den intervjuade lägger på att kunna förstå sina 
samarbetspartners logik, vilken baseras på kulturell bakgrund. Sedan kan man också 
notera hur ofta åberopas det faktum att man kan mena olika saker när man tror att man 
är överens: 

Det som är kärnan i dessa internationella diskussioner är just att, även om vi har en grund 
som är  gemensam,  även  om vi  ser  på  samma sätt  på  vad  problemet  är,  även  om vi  har  
samma beskrivning av saken, finns det olika praxis i hur vi tillämpar det här, som kan 
vara väldigt olika i olika länderna. Och sättet att hantera det här, sättet att lösa ett problem 
är en utmaning i dessa sammanhang. 

Man  har  olika  förhållningssätt  till  en  sak,  olika  tillvägagångssätt  för  att  nå  ett  mål  
(förutsatt att målet har samma betydelse för alla!) 4. Alltså är kvaliteten och exaktheten 
av kommunikationen avgörande, som GH påpekar: 

                                                
4 Detta exemplifierar Kluckhohn & Strodtbeck (1961), Malinowski (1968) resp. Scheins (1986) definition 
av kulturen som särskilda lösningar för gemensamma problem, se även avs. 1.5.2, sid. 22. 
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Det kommer nu en lång räcka av saker under dessa två viktiga punkter [en gemensam 
vision och viljan att lyckas]. Det är tydligheten i kommunikationen, tydlighet med vad 
man vill […]. En viktig sak är att man måste vrida och vända, och känna att man menar 
samma sak. 

MO säger precis samma sak: 
Det hände faktiskt en gång att vi hade ett möte och diskuterade väldigt länge om 
någonting, och vi trodde ”nu är vi överens”. Vi trodde att vi visste vad vi hade pratat om. 
Och vi ställde efter två timmar dessa kontrollfrågor för att se om alla hade förstått (det är 
mycket viktigt att göra det). Och det visade sig att det inte var alls samma sak som vi 
hade pratat om. Nej… Vi menade så här och inte det här… Man skall vara mycket 
observant. 

Alltså kan man vara överens om en sak, men fransmän resp. svenskar värderar och 
betraktar saken på olika sätt. GH berättar om ett stort glapp i en beslutsprocess mellan 
SAAB och Dassault, där tom. grundbegreppet ”beslut” hade olika betydelser beroende 
på vilken nationalitet man tillhörde: 

Och det var ju som sagt en kombination mellan begränsat språk, förstås, men också om 
olika referensramar. För mig var det självklart att jag satt här och fattade beslut men för 
dem [fransmännen] var det lika självklart att de satt och diskuterade vad de skulle föreslå 
till ledningen. Det gjorde att vi aldrig diskuterade mer, vi trodde att vi var överens, men vi 
var överens om helt olika saker. 

Detta kan vi relatera till vad vi påpekade under avsnitt 1.6.3, sid 38, där vi citerade Von 
Humboldt (1830) resp. Sapir (1929) som förklarar att folk som delar samma språk 
utvecklar samma subjektivitet, vilket gör att ett visst koncepts betydelse, innehåll och 
omfång kan variera beroende på det språk som brukas. Denna semantiska problematik 
åberopas också av d’Iribarne (et al. 1998:89-115) i sin studie av ett samarbete mellan 
Renault resp. Volvo ingenjörer: 

[Svenskar resp. fransmän] förstod inte att vad de tänkte göra genom att fatta beslut hade 
olika betydelser. Samma ord beslut (decision på engelska) motsvarade olika realiteter för 
parterna. [förf. övers.] 

Vi kan redan nu påpeka att denna skillnad mellan den franska resp. den svenska 
definitionen av begreppet beslut kommer  att  vara  central  i  vårt  fortsatta  arbete  (ett  
samarbete mellan två företag består huvudsakligen av mindre och större beslut). 
Svenskar resp. fransmän förhåller sig olika till hur ett beslut fattas och vad det innebär. 
och vi kommer att diskutera ingående denna skillnad under kapitel 5. 

4.1.3 Om engelska som arbetsspråk 

Vid denna punkt anser jag befogat att ta upp språkfrågan: vilket arbetsspråk använder 
parterna? I alla de studerade fallen var det engelska, t.o.m. vid Dassaults huvudkontor i 
Paris, där engelska var koncernspråket. 

Men om användning av ett gemensamt språk, engelska, löser många problem, visar det 
sig att användning av engelskan också orsakar svårigheter. MO förklarar: 
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Ingen av oss har engelska som modersmål. Det är bra i sig själv, därför att man befinner 
sig på neutral mark. Men när vi använder samma ord på engelska, betyder det olika saker 
beroende på om du är svensk eller fransk. Fransmän lägger en viss värdering i ett ord eller 
ett begrepp, medan en svensk lägger en annan värdering i den. 

Alltså, även när man använder engelska, handlar det om kommunikation mellan en 
svensk å ena sidan, en fransman å andra sidan, och det gemensamma språket - om det 
underlättar kommunikationen - suddar inte ut de kulturella skillnaderna som 
underbygger olika förhållningssätt inför ett och samma begrepp. GH reflekterar också 
kring användningen av engelska, på ungefär samma sätt som MO: 

Språkmässigt kommunicerade vi på engelska och det får man säga från den här tiden var 
det en upplevelse. Ingen av oss, egentligen, varken från franska eller svenska sidan var 
speciellt rutinerad för att samarbeta på engelska. 

Man förbrukar en del av sin kraft för att uttrycka sig på engelska. Dessutom kommer de 
med en fransk-engelska och vi kommer med en svensk-engelska. Det gör att det är en viss 
utmaning att förstå varandra. 

Hur kan man lösa detta problem? De intervjuade såg som nödvändigt att lära sig franska 
-  som de  nu  talar  flytande.  Det  intressanta  är  att  de  inte  har  lärt  sig  franska  i  syfte  att  
använda det i sina affärsrelationer - under vilka engelskan används flitigt, men för att 
bättre förstå fransmännen när dessa talar engelska: 

Jag [GH] märker ibland på mina franska kollegor att de knappt förstår vilket ord de säger 
på engelska, men kan man franska så förstår man vilket ord det handlar om, och det här är 
väldigt viktigt för kommunikationen. Jag har pluggat franska, läst och lyssnat mycket på 
franska, och jag har fått en mycket bättre förståelse för fransk-engelska! 

Vi kan tillägga att genom att lära sig franska har MO och GH fått tillgång till en kultur, 
ett tankesätt, en logik och värderingar som de kan förstå. Dessa kunskaper enl. GH är 
ovärderliga i affärssammanhang såsom projektledning, förhandling, beslutsfattande 
kunskapsutveckling mm., då förtroende parterna emellan är en förutsättning för 
framgångsrika och långsiktiga relationer: 

Det är omöjligt att utveckla det nödvändiga ömsesidiga förtroende med fransmännen med 
engelska som gemensamt språk. Man missar mycket och stannar på en mycket basal och 
rudimentär nivå i kommunikationen. Eftersom Frankrike alltid var ett centralt land i alla 
dessa samarbeten upplevde jag som ytterst viktigt att lära mig franska. När jag började 
kunna och använda franska förändrades allt: många dörrar öppnades och ömsesidigt 
förtroende kunde nås. 

4.1.4 Om franska som arbetsspråk 

Härmed anser jag intressant att något fördjupa språkfrågan. Vi har precis sett att både 
MO resp. GH anser det nödvändigt att förstå och att tala franska vid affärsutövande, 
men vilken sorts franska, och under vilka omständigheter?  

GH berättar att det ömsesidiga förtroende som har så stor vikt i professionella 
sammanhang inte enbart gäller vid affärsrelationer, men också vid sociala sammanhang. 
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Man skall enl. GH ha en bred definition av vad yrkesutövande betyder: att vara svensk 
ingenjör i Frankrike betyder inte att man enbart skall syssla med tekniska frågor. 

Professionellt sammanhang bör tolkas mycket brett: dels finns det sociala och personliga 
diskussionsämnen inom yrkeslivet - man talar inte bara om jobb och teknik -, dels kan det 
sociala/personliga umgänget - luncher, middagar, kulturella aktiviteter etc. - vara en 
naturlig utveckling och komplement till det professionella livet. 

Vidare bör språkkunskaperna anpassas till det faktum att kommunikation inte enbart 
gäller teknik, men också allt som finns omkring själva tekniken. 

Den fackliga terminologin tycker jag inte är ett problem i sig. Dessutom säger dessa 
termer och begrepp inte tillräckligt i sig. Man måste brodera, elaborera omkring ordet. Att 
utveckla en programvara t.ex. visar att personer med olika nationella bakgrund förhåller 
sig olika gentemot problematisering och lösning (fransmännen är betydligt mer retoriska 
än tyskarna eller svenskarna). 

Då är det ytterst viktigt att kommunikationen fungerar bra, att bygga omkring de tekniska 
orden och begreppen, att kunna överväga olika sätt att lösa en fråga och gå vidare, att 
vara överens. 

GH resonerar sedan kring den materiella resp. den immateriella dimensionen av ett 
begrepp, vilket är av stor vikt: ett materiellt objekt är lättare att omringa än ett mer 
immateriellt begrepp, vilket påverkas av olika subjektiva faktorer. 

Man måste ta hänsyn till den materiella resp. immateriella innebörden av en term. Att veta 
vad ett kullager - materiellt begrepp - betyder är inte ett stort problem. Frågan om hur man 
kan förbättra ett kullager är däremot mer problematisk: det handlar om immateriella 
begrepp som utvecklingsprocess, kvalitet, säkerhet, effektivitet. 

Då kan uppfattningar vara olika mellan företag och människor av olika nationalitet, och 
samarbetet beror mera på medverkarnas kommunikativa, vetenskapliga och interkulturella 
förmågor än på deras facktermsförråd. 

Till sist åberopar GH risken att ingenjörer är alltför fångade i sitt tekniska område, utan 
förståelse för sin sociokulturella omgivning, vilket skulle göra företaget en otjänst: 

I början skickade SAAB sina bästa teknologer för att delta i olika internationella projekt, 
men icke de som kunde bygga någonting. Vi upptäckte att det var fel, och att teknisk 
skicklighet och yrkeskunskap inte räckte för att driva våra intressen. 

För att gå vidare i samarbeten och förhandlingar krävs att våra teknologer inte bara är bra 
ingenjörer, men har kunskaper utöver de tekniska. De måste inse vad det handlar om och 
kunna förstå de olika nationella bakgrunderna bakom andras ageranden. […] För att 
arbeta internationellt måste man vara mån om de historiska och politiska förhållandena 
bakom handel och industri i en viss sektor. 

Summa summarum, att arbeta internationellt som ingenjör kräver att man skall vara 
mycket mer än en teknolog: man skall vara en bra kommunikatör med goda 
språkfärdigheter, samt en ”open minded” människa med breda kunskaper om och 
förståelse för det land och den kultur som han/hon skall bemöta. 
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4.2 HIERARKISK DISTANS 

Efter vår reflexion kring mer allmänna språkrelaterade förutsättningar inför en 
välfungerande kommunikation kan vi närma oss kulturskillnaderna mellan Sverige och 
Frankrike med systematisk hjälp av våra tio kulturdimensioner. Hoftedes hierarkisk 
distans, till att börja med, ansågs vara en mycket relevant dimension att pröva vid den 
empiriska studien. Vi rättfärdigade dimensionen genom att konstatera att Sverige resp. 
Frankrike har två olika politiska och religiösa historier, samt att dessa länders 
samhällsystem (skola, familj, politik etc.) återspeglade Sveriges plattare och mer 
decentraliserade samhälle, medan Frankrikes system är mer pyramidala, ”auktoritära” 
och centraliserade. Vi påstod att dessa skillnader skulle återspeglas i respektive 
organisationer och dess interna och externa relationer. 

Under SAAB seminarierna blev det uppenbart att hierarkin i Frankrike var mycket 
starkare än i Sverige. Vi satt deltagarna i olika arbetsgrupper som skulle sammanställa 
de svårigheter som de hade upplevt vid samarbetet med fransmän och en gemensam 
nämnare var ju hierarkin, som präglade Dassault på ett helt annat sätt än SAAB. 

Under redogörelsen av fallen uttryckte också både GH och MO att de upplevde 
hierarkisk distans som betydligt längre i Frankrike jämfört med Sverige: Dassault har en 
tydligare pyramidal hierarki än SAAB 5. Frågan är nu vad denna skillnad praktiskt 
innebär i samarbetet, synnerligen vilka eventuella problem eller störningar den orsakar. 

Vi skall se att den första - och kanske den viktigaste - konsekvensen av glappet mellan 
det  platta  SAAB  och  det  pyramidala  Dassault  är  att  gemensamma  beslut  tas  på  olika  
nivåer i vardera bolag, detta huvudsakligen på grund av större delegering i det svenska 
företaget resp. större maktkoncentration i det franska. 

4.2.1 Besluten fattas högre upp i hierarkin i Frankrike jämfört med Sverige 

Redan vid det första fallet som GH redovisade (SAAB:s första samarbete med Dassault 
Aviation 1989) framkommer omfattande skillnader mellan företagen i termer om 
hierarkisk distans. 

Det samarbete som det handlade om var relativt enkelt och innebar inga stora finansiella 
förutsättningar eller risker: Dassault Aviation resp. SAAB Aerospace hade 
kompletterande beräkningsmetoder, och syftet med mötet var att samarbeta kring 
teknisk utveckling för att effektivisera processerna och spara pengar. GH var en ung 
ingenjör och var trots sin korta erfarenhet SAAB:s ansvarige för projektet. 

Vi träffade hos Dassault ungefär motsvarande personer. Typiskt, och det här är något som 
väldigt ofta har hänt på samma sätt, vi var yngre än de som vi träffade, med lite mindre 
formell senior position i vårt företag. Men vi hade ett inflyttande i företaget som var 

                                                
5 D’Iribarne (et al 1998:90) i sitt studium av ett samarbete mellan Renault resp. Volvo ingenjörer 
bekräftar att alla de undersökta medarbetarna sätter det svenska bolaget (Volvo), där man strävar efter 
konsensus, mot det franska bolaget (Renault), där en stark hieratisk auktoritet gäller. Författaren åberopar 
också i samma studium (Ibid.:89) Hofstedes påstående om att Frankrike är ett av världens mest 
hierarkiska länder. 
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jämförbart i nivå med dem som vi träffade hos Dassault, därför vi har en mer informell 
hierarki hos SAAB jämfört med vad man har i Frankrike. Vi hade mera delegerat ansvar, 
och det visade sig tydligt i detta samarbete. 

Den första skillnaden som kommer upp i detta fall är den informellare hierarkin hos 
SAAB, och följaktligen en påtaglig delegering av befogenheter. Vi skall återkomma 
mer i detalj i nästa avsnitt (osäkerhets kontroll) om delegering av beslut. 

MO påpekar också skillnader mellan SAAB och Dassault när det gäller hierarki, och 
detta syns tydligt när man jämför var beslutanderätten finns i respektive företag: 

Hierarki kan man se i det företag som jag samarbetar med, Dassault. Det är väldigt låga 
beslut som kommer väldigt högt i organisationen, till och med till CEO nivå där man tar 
beslut  som  vi  tycker  här  hos  SAAB  borde  tas  på  ingenjörsnivå.  Hos  Dassault  hamnar  
dessa beslut väldigt högt upp. 

Att man har beslutanderätt på ingenjörsnivå bekräftas också av GH som själv fick det 
vid sitt första samarbete med Dassault 1989. När förhandling blev klar mellan den 
svenska och den franska delegationen gick man till ”beslut”, men ingenting hände. Det 
visade sig att GH hade befogenhet att fatta beslut, medan hans franska motsvarighet 
hade inte det: 

Efter tre, fyra möten hade vi summerat upp vad vi skulle göra, och vi hade snickrat ihop 
vad vi hade bestämt. Fransmännen och vi hade kompletterande erfarenheter om prov resp. 
beräkningar […]. Uppenbart en sådan vinstsituation där båda parter har fördelar! Då 
bestämde vi oss. Det gör vi! 

Vi åkte hem efter att vi hade beslutat det här och, det kändes väldigt bra att vi hade fattat 
detta beslut, och vi skickar ett fax där vi konstaterade att allt är trevligt och positivt, och 
att nu gällde det att vi kommer igång med det hela. 

Det blev knäpptyst på Dassault sidan i flera månader […] och det var så att min motpart 
på Dassault inte hade befogenhet att själv besluta i denna fråga. Han var säkert fem, tio år 
äldre än jag, med senior position, men hade inte samma mandat som jag hade i min 
position för att bestämma att man skulle göra allt det här. 

Alltså, det som fransmannen hade beslutat var att föra det hela vidare till sin hierarki 
som hade beslutanderätt i frågan: 

Och det var just det som slog igenom i det här: det som fransmännen hade beslutat var att 
det var upp till hierarkin att bestämma, men sedan gick det jättebra att köra. 

Jo,  det  gick  lyckligtvis  bra  att  köra,  men  att  vardera  företag  fattar  likvärdiga  beslut  på  
olika nivåer har som konsekvens störningar i beslutskedjan och följaktligen i planeringen 
(flera månader gick förlorade). Likvärdiga störningar åberopas också av MO: 

Det är väldigt viktigt att komma ihåg när du jobbar med program, projekt och 
organisationer i Frankrike att det finns ett antal chefer som du inte ser, som sitter i 
linjeorganisationen. I programorganisationen sitter ett visst antal franska kollegor, men de 
i sin tur har någon chef som sitter där i bakgrunden och tycker. 
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När man har kommit överens om ett beslut på fredag, då kan det komma påbud från den 
här linjechefen ”Nej, det går inte”, och på måndag har beslutet ändrats, eller gäller inte 
längre, medan en svensk projektgrupp oftast har större autonomi. Man har mer beslut som 
tas inom gruppen. Få beslut behöver bedömning på VD nivå, eller på högre nivå. Ja, man 
har gett dem en beslutsrätt som är ganska omfattande i Sverige. Den här beslutsrätten på 
den här lägre nivån i organisationen finns inte i Frankrike. 

Här ser vi att det inte bara är tid som man förlorar med den franska hierarkin, men, om 
den franske linjechefen inte samtycker med projektgruppens beslut, är det hela 
projektgruppens arbete som går upp i rök, som MO säger: 

Om man har tagit beslut i Sverige, även på ganska låg nivå, betraktar man att detta beslut 
gäller, även om det är ett muntligt beslut. I Frankrike är det inte riktigt så. Utan ett beslut 
som man tog på fredagen och som alla var övertygade att det var det riktiga, det kan vara 
något helt annat på måndag. Då, för att man har gått tillbaka och tyckte att det inte var 
bra. Eller att det är någon som har gått ett steg upp i hierarkin, som tyckte att beslutet inte 
var bra. Och sedan man går hela vägen ner igen. 

Jag undrade sedan inför MO ifall fransmännen inte argumenterade fram och tillbaka 6 
(vilket MO och GH, samt flera seminariedeltagare från SAAB hade påpekat i flera 
sammanhang - vi återkommer till det senare i avhandlingen) just därför att de inte hade 
någon beslutanderätt, ingen konsensus att hitta kring en lösning, inget ansvar att komma 
fram  med  något  färdigt.  De  kände  sig  friare  än  svenskarna  som  har  ett  mycket  större  
ansvar i sammanhanget (de får inte fatta fel beslut!). 

Jag åberopade då d’Iribarne som såg den franska hierarkin som ett slags ”skiljedomare” 
(Ibid.:95) som senare skulle sålla mellan argumenten och besluta i det hela. MO 
svarade: 

Det stämmer, jag tror att det stämmer. […]. Det är helt rätt: ordet är ganska fritt i 
diskussionerna och chefen högre upp bestämmer senare. Den svenska projektgruppen… 
Jo, man känner från franska sidan att man inte får någon respons från svenskarna i 
diskussionen. Fransmännen kan då gå till nästa steg som är utanför projektets ram och 
organisation, och avkräva ett beslut högre upp. 

Men i den svenska hierarkin fungerar det inte. Den högre beslutsnivån är ovillig att 
inblanda sig i projektgruppen ”Jag har gett er det här mandaten, jag har gett er den här 
budgeten,  ni  kan göra ert  jobb.  Varför  kommer du till  mig för  att  avkräva ett  beslut  om 
ganska lågt tekniskt bekymmer på den här nivån?” Medan fransmännen tror att svenskar 
kan gå till honom och fråga, och att han kommer att säga ”bu eller bä, ja eller nej.” Men 
den svenska chefen är inte beredd att göra det. 

Han är inte insatt därför att han inte sitter i projektgruppen. Han känner ”Jag har gett en 
delegation till de här för att fatta beslut, varför kommer de till mig?”. Och när det inte 
fungerar i den svensk-franska arbetsgruppen då blir fransmännen väldigt frågande 
”Varför händer ingenting där uppe?”. Men där uppe i den svenska hierarkin vill man inte 
fatta beslut eftersom de har givit delegation i den här frågan. 

                                                
6 Vi återkommer senare - under avsnitt ”specifik/diffus” - till den franska tes-antites-syntes retoriska 
stilen. 
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Alltså, om svenskarna störs av det faktum att fransmännen inte har samma delegerade 
ansvar som dem och måste därför ständigt referera högre upp, störs fransmänen på det 
faktum att den svenska hierarkin inte medverkar eller tar ställning och sitt ansvar när det 
tycks behövas. 
Skillnaden mellan fransk hierarki och svensk delegering åberopades också vid SAAB 
seminarierna. Deltagarna var överens om att de hade mer befogenheter än sina franska 
partners, och kunde fatta beslut medan franska ingenjörer inte kunde det. De påpekade 
också att franska chefer kunde ingripa under processer. En deltagare påpekade att: 

Det är både bra och inte bra. Bra när medarbetarna befinner sig i ett svårare skede av en 
process: då är det bra att hierarkin agera, mindre bra när processen fungerar bra. 

Detta leder oss att tydliggöra den franska resp. svenska hierarkins roll i sina respektive 
organisationer, samt att reflektera vidare kring de problem som dessa olika roller skapar. 

4.2.2 Den franska hierarkin mot den svenska decentraliseringen 

Låt oss återkomma till d'Iribarnes (Ibid.) empiriska studie om Volvo och Renault 
samarbetet, där han sätter i perspektiv den centraliserade franska hierarkin och den 
delegerande svenska ledningsstilen: 

Alla [de intervjuade svenska ingenjörerna] var överens om att - till skillnad från den 
franska sidan - delegeringen var mycket omfattande vid den svenska sidan. Var och en 
har befogenheten att engagera sitt ansvar, och vad han gör kan inte förstöras av sin 
överordnade. Svenskarna framhävde denna skillnad: ”Hos svenskarna hade vi ett mandat 
för att fatta beslut vid möten och diskussioner. Vi hade till och med mycket fria mandat. 
De franska ansvariga delegerar inte”. Å sin sida bekräftar fransmännen denna skillnad: 
”Svenskarna är mycket självständigare, de fattar beslut. Vi har aldrig mött de svenska 
högre cheferna, medan vi inte kan göra något utan vår hierarkis godkännande”. [förf. 
övers.] 

D’Iribarne (Ibid.:92) åberopar också (liksom MO 7) den ”spökliga närvaron” av den 
franska hierarkin, sett från svenska sidan: 

Det fanns bakom fransmännen en linjeorganisation som vi [svenskar] aldrig har sett, 
aldrig har mött. De påverkade allt, men de var inte synliga. Vi har aldrig haft kontakt med 
beslutsfattarna, det var som ett moln, de deltog inte i arbetet, men hade ett stort 
inflyttande på allt. [förf. övers.] 

Alltså, gemensamt mellan Sverige och Frankrike är att linjeorganisationen inte syns. 
Men den svenska syns inte därför att den har överlåtit ansvaret och beslutanderätten till 
projektgruppen och behövs inte så längre arbetet löper väl, medan den franska inte syns 
men är ständigt insatt i gruppens arbete genom att medlemmarna ständigt refererar till 
hierarkin om projektets förlopp, och detta i minsta detalj inför beslutsfattandet (som 
hierarkin står för). 

                                                
7 Som påpekar: ”Det är viktigt att komma ihåg att den franska kollegan har sin chef som inte sitter i 
projektet men som är som en spökskrivare” 
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Om jag kan som fransman förstå hur en pyramidal linjeorganisation fungerar (alltså den 
ovandiskuterade hierarkiska modellen), hade jag svårt att förstå vad den svenska 
delegeringen innebar. Jag frågade GH för att få en klarare och konkretare bild av 
processen, och han svarade: 

Alltså finns det ingen konkret eller formell befogenhet. Man får ju ansvar för att hantera 
området, man har en tjänstebeskrivning kring det, en konkret ram. Sedan är det så att 
exakt vad jag gör med Dassault, det diskuterade jag med min chef ”Så här resonerar vi, 
det här är vad vi vill åstadkomma etc.”. och jag får tillbaka någonting typ ”Tänk på det 
här…, här har vi möjlighet att… etc.”. Utifrån en sådan diskussion definierar jag min 
uppgift, utifrån det som vi förstått mellan oss. Men det är inte något vi sätter på pränt i en 
större omfattning. 

Detta stämmer med svenska ingenjörers uttryck (i d’Iribarnes studium, se ovan) om de 
fria mandat de fick av sin ledning. Man kan också notera användningen av ordet ”ram”. 
Alltså kunde GH operera och fatta beslut inom en ram som han definierade tillsammans 
med sin chef. 

Jag ställde samma fråga till MO: hur delegeras beslutanderätten inom SAAB? Jag 
undrade också (lite grovt…) om man ”kunde göra vad man ville”? 

Nej, vi kan definitivt inte göra vad vi vill, men det är en ganska stor delegation man får 
för att sköta programmet, med den budget som har avsatts. Vi skall klara den här 
uppgiften med den här budgeten, sedan har ledningen insyn på vad som pågår, vi lämnar 
rapporter etc. Om ekonomin går fel, t.ex., går hierarkin in i Sverige och tycker att ”Ni 
skall göra så där nu”. I Frankrike går hierarkin in hela tiden genom sambanden med 
gruppmedlemmar, och ändrar, justerar tekniska beslut, även enklare sådana. Även enklare 
tekniska beslut skall förankras av en chef i Frankrike. Sådana beslut behöver inte 
förankras i Sverige - om du inte har något problem. Och det här med hierarki måste man 
ha med sig när man jobbar med fransmännen. Den du talar med har också en chef som du 
inte ser men som har ganska många åsikter ändå. 

4.2.3 Kan man bryta mönstret? 

Det vore intressant att se vad som händer om en svensk linjechef kommer ner på 
projektgruppnivå, eller om en svensk junior kortsluter den franska hierarkin och tar 
direkt kontakt med en fransk linjechef. Trots att jag inte förberett en sådan fråga inför 
samtalen, kom GH spontant med exempel, i det aktuella fallet en svensk linjechef som 
inblandar sig i en grupp lägre ner i hierarkin: 

När det gäller [samarbete med] franska, men också italienska företag, kan vi ha folk som 
är långt upp i vår ledning och som är väldigt spontana, och som gärna vill in och jobba i 
en fråga. Så dyker de ner och pratar med folk som finns en bit ner i hierarkin. T.ex. X 8 
som är ansvarig för vår aeronautics, han har jobbat rätt mycket med det här. Han är 
väldigt rolig i den meningen att han vill gärna komma in och jobba och se […]. Men det 
leder till att han kan utomlands prata med folk som sitter ganska långt ner i hierarkin, och 

                                                
8 Pga. de intervjuades krav på anonymitet när det gäller de personer som de citerar kommer vi att kalla 
vederböranden X, Y etc. 
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ta sig in och kommer till möten där han egentligen inte borde vara. Han är helt enkelt för 
senior för dem. Man kan se det normalt sett som mycket positivt, att han kan visa ett så 
stort intresse, att han är så engagerad. Men det skapar också problem, för den dag som vi 
kommer att ta beslut, det faktum att han är bunden med personer två steg ner i hierarkin 
jämfört med dem han skall arbeta med gör att han är lite förbrukad på den här högre nivån 
i hierarkin. Sådana problem kan dyka upp i Frankrike. 

Alltså tappar den svenske chefen en del av sin kredit genom att agera svenskt i ett 
franskt sammanhang 9. Likväl kan inte en svensk anställd gå upp direkt till en fransk 
linjechef  utan  problem,  och  GH  berättar  hur  SAAB  t.o.m.  har  anpassat  sin  struktur  i  
syfte att undvika sådana krockar och för att samarbeta bättre med sin franske partner 
genom att skapa och tillämpa ett s.k. ”matchningsdiagram”: 

Sedan kan man säga i princip att vi har successivt styrt upp det här [hierarkiska 
skillnader] så att vi passar mer i ett internationellt sammanhang. […]. Men vi har också 
sett att vi ju har fått, för att fungera bättre på europanivå, strukturera upp vårt företag helt 
annorlunda. Vi använder våra nivåer i hierarkin på ett mer medvetet sätt idag för att 
matcha upp med andra. 

T.ex. har vi utvecklat tydligare strukturer när vi börjar med nya samarbetspartners. Jag 
brukar göra ett matchningsdiagram. Jag startar med VD:ar för de två företagen, alltså 
några nyckeltal: hur stor omsättning, hur många anställda. Jag har gjort det för Thales 10: 
de har en omsättning på 11 M euros, vi har en omsättning på 3 M euros någonstans, och 
X, som är VD där kontra Y, vår VD som kanske inte matchar X 100 %, X har en större 
omsättning. Men under honom har vi Z som är ansvarig för Aeronautics inom Thales och 
omsätter cirka 2 M euros och som matchar vår VD, ungefär. 

Så rör vår VD sig mellan de här två nivåerna, och det är de två som skall matcha beslut 
med varandra, och vår VD kan prata med dessa två nivåer i princip. Sedan går man ner en 
nivå  under  våra  VD:ar,  och  vi  ser  vem  som  kan  bli  inblandad  på  Thales  resp.  SAAB  
sidan, och då ser vi ”De här, de matchar ungefär”, och sedan ett steg nere i hierarkin etc. 
Och sedan försöker man att styra upp så att man odlar sina respektive relationer, och när 
man kommer till beslut kan jag t.ex. jobba med den här nivån, och nästa nivå upp i 
hierarkin sedan måste in då, och befästa beslutet. 

Och i Frankrike fungerar inte beslutet om inte en chef går in och säger att vad jag har 
gjort är korrekt och bekräftar. Även om steget hos oss är mycket mindre, måste vi göra 
det här om något skall hända. Likadant när man börjar. Dassault är mycket tydligt: man 
kan inte gå in mitt i företaget och starta någonting. Man måste gå in på toppnivå och säga 
”Jo, här har vi något” och sedan titta ner i organisationen. 

Vi ser härmed uppenbara skillnader när det gäller hierarkisk distans mellan de två 
företagsorganisationerna. Detta avsnitt löd ”Kan man bryta mönstret?” Svaret kan vara 
ett svenskt ”Njaa”. Alltså är det svårt att tillämpa den svenska seden i en fransk miljö, 

                                                
9 Den motsatsen, att en fransk chef uppskattas av svenskar därför att han agerar svenskt, exemplifieras av 
d’Iribarne (1998:92)  som berättar att ”svenskarna blev mycket imponerade av R (en fransk chef) som var 
den enda att inblanda sig i fältverksamheten: han var mycket uppskattad”. 
10 Thales är en konsolidering av Thomson, Dassault Electronique och andra företag inom elektronik 
branschen. 
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och som vi har sett är det SAAB som anpassar sin struktur till den franska kulturen 
(förmodligen därför att Dassault är huvudkontraktör och att de flesta svensk-franska 
projekt, som Neuron, utvecklas geografiskt på fransk mark). Då kommer icke 
fransmännen att känna att de behöver anpassa sig till sina ”mindre” partners… När jag 
ställde följande fråga till GH ”Kan man tala om anpassning av SAAB:s svenska 
företagskultur till en mer kontinental kultur” svarade han: 

Ja, det är klart. Vi präglas av våra samarbeten. 

4.2.4 Den befriande hierarkin mot den kvävande demokratin 

Vi kan ta upp i det aktuella sammanhanget den manikeiska oppositionen som Hofstede 
framförde mellan en demokratisk-egalitär kultur å ena sidan och en auktoritär-hierarkisk 
kultur å andra sidan. Vi kan också ta upp det faktum att begreppet hierarki anses vara 
negativt präglat i Sverige (se även Romanis citat, sid. 61). 

Jag har inte frågat direkt GH eller MO om deras synpunkter i frågan (jag hade inte då 
tillräckligt med teoretiskt underlagmaterial med mig för att föra en sådan diskussion), 
men d’Iribarne (Op. cit) utvecklar denna fråga, vilken jag anser vara lämplig att härmed 
reflektera över - även om den inte direkt utgår från mitt eget empiriska material. 
D’Iribarne lyder: 

Den här hierarkiska aspekten av det franska samhället frapperar så mycket vissa svenskar 
att de tror (men inga av deras franska kollegor medhåller) att fransmännen fullständigt är 
underlydande sina överordnade. ”Enligt den franska kulturen, måste ni göra vad era 
chefer  har  bestämt”  säger  en  av  dem  […].  Man  kan  dra  slutsatsen  att  [Volvo]  har  gått  
långt när det gäller sin bas empowerment på samma sätt som det svenska samhället har 
gått långt när det gäller demokrati. [förf. övers.] 

Men d’Iribarne påpekar att man skall resonera bortom vad de svenska tjänstemännen 
säger (även om deras upplevelser är viktiga eftersom de underbygger deras reaktioner). 
Kontrasten mellan de franska resp. de svenska beslutprocesserna är mycket komplexare 
än man tror: 

Det svaga hierarkiska trycket som man konstaterar i Sverige går ihop med andra typer av 
socialt tryck, som inte är mindre intensiva än den direkta hierarkin som präglar 
fransmännen. Den franska hierarkin skonar individen från sådana typer av socialt tryck. 
Om autonomin är stor hos [Volvo], är det sociala trycket minst lika stort. Detta tryck 
opererar högre upp, ovanpå individens egna synpunkter, och begränsar vad personen kan 
besluta om. På den svenska sidan skiljer starka gemensamma referenser mellan vad man 
kan göra och vad man inte får önska. [förf. övers.] 

Ett slags censur 11, alltså: en förbjuden no man’s land i vilket individen ej får äventyra 
sig, och som inte riktigt finns på franska sidan. D’Iribarne fortsätter i sitt resonemang: 

De respektive systemen, å ena sidan en hierarkisk kontroll utövat av en institutionell 
auktoritet, å andra sidan en social kontroll utövat genom gemensamma referenser och 
grupptryck, är mycket olika. Strävan efter en delad identitet samt kravet på samsyn passar 

                                                
11 Som exemplifieras med det citat som står på Universitetshuset i Uppsala ”Att tänka fritt är bra, att tänka 
rätt är bättre”. 
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bra i Sverige, där det är en grupp av likvärdiga personer som integrerar individerna med 
hjälp av delade gemensamma värderingar. Å sin sida, den långa hierarkiska distansen i 
Frankrike passar bra hierarkins roll som skiljedomare. [förf. övers.] 

Nu kommer in bilden begreppet grupp, som vi kommer att utveckla senare i 
avhandlingen, i synnerhet under de två kommande avsnitten 4.3 (stark/svag 
osäkerhetskontroll) resp. 4.4 (grupp/individ), där vi skall belysa bl.a. vikten och rollen 
av konsensus, samstämmighet och gruppförankring i den svenska affärskulturen. Låt oss 
anta för nuvarande, och utan vidare reflexion, att gruppens åsikter har i det svenska 
företaget en likvärdig roll som den franska hierarkin. Åter till d’Iribarnes resonemang: 

I Frankrike baseras inte individens integration på hans anslutning till en gemenskap av 
homogena värderingar, som i Sverige, men på en politisk makt som opererar ovanpå ett 
mycket mer heterogent samhälle. Denna skillnad kan upplevas på två olika sätt: å ena 
sidan [i Sverige] är gruppens solidaritet ett medel för att slippa hierarkins tryck; å andra 
sidan [i Frankrike] är hierarkin ett medel för att slippa gruppens konformism. [förf. övers.] 

Alltså bör inte svenskarna betrakta den franska hierarkin som ett slags diktatorisk makt 
som dikterar sina villkor till en grupp av platta, lydiga och tysta tjänstemän. Som MO 
åberopade det i ett tidigare citat är ordet väldigt fritt hos fransmännen, och vi kommer 
också att citera GH som tycker - liksom MO - att den franska diskussionsmodellen kan 
vara något mer kreativ än den konsensuella svenska modellen. Mer om detta senare. 

Alltså befinner vi oss inför två väldigt olika system, och fransmännen känner sig bra i 
sitt, liksom svenskarna i sitt. Båda systemen har sina fördelar respektive nackdelar: en 
friare, kreativare debatt i det franska systemet dock utan beslutanderätt, en mer inramad 
debatt i det svenska, dock med allas inblandning och ansvarstagande i beslutsprocessen. 

Inga problem när båda systemen funderar för sig själva, men flera krockar när båda 
systemen interagerar, som vi har sett: beslutsfattandet befinner sig ju på två olika nivåer 
i Frankrike resp. Sverige. 

4.2.5 Återkoppling till Hofstedes hierarkisk distans dimension 

Vi satte i fokus vad vi ansåg vara av betydelse när det gäller möjliga skillnader och 
svårigheter kopplade till det faktum att hierarkisk distans är kort i Sverige resp. lång i 
Frankrike. Vi kan härmed repetera våra påståenden: 

SVERIGE FRANKRIKE Presumtiva konsekvenser 

Kort hierarkisk distans Lång hierarkisk distans  

Decentralisering. 
Platta organisationer, få 

nivåer. 

Centralism. 
Höga pyramider, många 

nivåer. 

Makten/besluten koncentreras högre upp i en 
fransk, mer pyramidal organisation. I den svenska 

organisationen utövas makten/besluten mer 
horisontellt. 

Lätt ledningsstruktur och 
administration. 

Tung ledningsstruktur och 
administration. 

Den svenska ledarstilen blir mer öppen och 
involverande än den franska, vilken blir mer 

formell och direktiv. Beslutsprocesser blir mer 
byråkratiska i Frankrike, och informellare i Sverige. 
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De två ovannämnda påståendena stämmer väl med vad vi har observerat. Det 
matchningsdiagram som SAAB har infört i sina relationer med Thales visar dels att 
hierarkiska nivåer är olika mellan de två företagen, dels att detta ”glapp” skapar 
problem som endast en anpassning av SAABs rutiner kan lösa. Alltså har vi sett att det 
platta SAAB hierarkiserar sina nivåer för att kunna kommunicera med sina mer 
vertikala franska partners. 

Vi har också sett att den svenska ledarstilen är mer involverande än den franska: alla är 
med i beslutet som förankras horisontellt i företaget medan besluten tas mer formellt 
högre upp i Frankrike. Att svenskarna kan ha svårt att anpassa sig till den franska stilen 
har vi sett genomgående i intervjuerna - och detta pga. att svenskarna disponerar per 
delegation en ram i vilken de har ett relativt stort manöverutrymme, vilket deras franska 
partners inte har. MO exemplifierar en sådan störning när han som svensk kräver att 
hans franske partner fattar ett beslut, vilket denne inte kan göra pga. brist på delegation: 

Man kan inte säga att fransmännen inte har något ansvar, det har de. Men de är inte de 
enda som tar ansvar: du har den här hierarkin i organisationen, och det kan bli också 
sådant som ”Varför kan du inte ta beslut? Jag å min sida har rätt att säga ja. Varför kan du 
inte göra det?” - Detta därför att den franska kollegan känner att han måste träffa sin chef 
och förankra beslutet. 

Hofstede hävdade också att skillnader i hierarkisk distans skulle påverka relationen 
mellan över- resp. underordnade de första vore svåra att nå i en kultur som 
kännetecknas av en lång hierarkisk distans. Hofstede åberopade också mer 
artefaktsrelaterade skillnader som skulle kunna vara störande i sammanhanget. 

SVERIGE FRANKRIKE Presumtiva konsekvenser 

Kort hierarkisk distans Lång hierarkisk distans  

Överordnade 
är lätta att nå. 

Överordnade 
är svåra att nå. 

Kommunikationen i en fransk organisation blir inte 
så informell som i en svensk. Det kan bli svårt för 

en svensk att samverka/kommunicera med en 
fransman om denne sitter högre i hierarkin. 

Underordnade betraktar 
sina överordnade som lika. 

Underordnade betraktar 
sina överordnade som 

olika. 

Den franska chefen förväntar sig att betraktas av 
sin personal som överordnad. Niandet, titlar mm 
skapar en distans som inte finns mellan svenska 

chefer och deras underordnade. 

Vi har sett att det kan vara svårt för en svensk att ta kontakt med en fransk kollega om 
denne sitter högre i hierarkin (SAAB:s matchningsdiagram kan betraktas som ett bevis i 
detta avseende). När det gäller niandet, titlar mm. hänvisar jag till avsnittet 4.9 som 
behandlar Trompenaars uppnådd/given status dimension (det finns ett naturligt samband 
mellan hierarki och status, som vi skall utveckla). 

Avslutningsvis kan vi bekräfta att hierarkisk distans teorin bekräftas i SAAB - Dassault 
(eller Thales) fall: olikheterna är stora mellan företagen. Besluten tas högre upp och 
delegering är mindre hos Dassault jämfört med SAAB, vilket resulterar i förseningar, 
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tom. avbrott i processer samt i missuppfattningar om motpartens egentliga befogenheter 
i organisationen. 

Det finns också en mer positiv aspekt i den franska hierarkin: man är befriad från 
konsensuskravet, och kan argumentera fritt och brett i den franska kulturen. En 
deltagare vid mina SAAB seminarier uttyckte hur tungt konsensuskravet ibland kunde 
vara, och många nickade när han sa följande: 

Vid mötet blev alla överens till slut, men på väg hem i min bil var jag väldigt sur: ”Varför 
har vi fattat detta beslut? Varför sa jag ingenting trots att jag inte tyckte om det..?” 

MO uttrycker också på sitt sätt konsensuskravets dolda sida, vilket exemplifierar vad vi 
sa i föregående avsnitt om den ”kvävande demokratin”: 

I ett svenskt möte försöker man hela tiden att alla blir nöjda med beslutet. Det skall inte 
finnas någon i rummet som tycker annorlunda. […] Sedan får man den här konsensusen i 
gruppen, det vill säga att alla är lika glada, eller lika missnöjda! Jo, alla skall vara lika. 

4.3 OSÄKERHETSKONTROLL 

Hofstedes osäkerhetskontroll kan vi betrakta utifrån två perspektiv: först förmågan att ta 
risker, (t.ex. att ändra eller reformera), sedan förmågan att delegera ansvar till lägre 
nivåer i hierarkin. Vi presenterade under avsnitt 2.4.2 (sid. 69 ff.) dessa två aspekter 
som följande: 
· I ett samhälle med lågt behov av att kontrollera osäkerheten är individerna mera 

oberoende och angelägna att ta risker. Individerna är inte rädda för förändringarna, 
inte rädda för att delegera och att ta sitt ansvar: man föredrar breda direktiv, breda 
ramar som tillåter ett visst utrymme för individen. Hierarki har en mindre betydelse. 

· I ett samhälle med högt behov av att kontrollera osäkerheten är bilden den motsatta. 
Man befarar förändringar, tar inte gärna risker […], delegerar inte gärna. Man mår 
bra inom snäva men tydliga ramar, och hierarkin har en stor betydelse. 

Vi  framförde  därefter  -  utifrån  Hofstede  -  tesen  om  Sverige  där  osäkerhetskontroll  är  
svag mot Frankrike där osäkerhetskontroll är stark, och underströk de samband som 
fanns mellan osäkerhetskontroll och hierarkin. Låt oss se vad våra fallstudier visar… 

4.3.1 Om förmågan att ta risker genom att delegera 

Om vi börjar med förmågan att delegera, har vi redan en bra bild av situationen: 
delegering är t.o.m. hos SAAB en managementsprincip där linjehierarkin brukar ge en 
referensram och en beslutanderätt till lägre nivåer i organisationen. Den här ramen med 
tillhörande beslutande rätt finns inte hos Dassault (inte heller hos Renault enligt 
d’Iribarnes fall). 
Denna förmåga att delegera bekräftar att Frankrikes managementkultur präglas av ett 
högt osäkerhetskontrollsbehov: hierarkin, som vi har sett, vill ha en fullständig kontroll 
över vad en projektgrupp gör, och styr arbetet i detalj (MO påpekade att mindre 
tekniska frågor löstes högre upp hos Dassault medan de löstes på ingenjörsnivå hos 
SAAB). 
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Men man kan retoriskt vända problematiken: om den svenske chefen tar en risk genom 
att delegera, undviker han/hon samtidigt att ta en risk genom denna delegering: 
överlåter man inte, genom att ge mandat, riskerna till lägre nivå? Alltså, om något går 
snett, vem bär ansvaret? Chefen eller den underordnade kollegan alt. gruppen? Vi har 
sett hur den svenske chefen inte gärna vill inblanda sig i gruppens arbete efter att 
delegeringen har gjorts och ramen definierats. MO påpekade det tydligt:  

Där uppe i den svenska hierarkin vill man inte fatta beslut eftersom de har givit 
delegation i frågan 12. 

Alltså undrar den svenska chefen varför han/hon skulle fatta beslut när man har 
uppdragit gruppen att göra det, medan fransmännen förväntar sig att chefen skall avgöra 
saken. 

Ovannämnda citat visar i första hand hur den svenska linjehierarkin förhåller sig till 
lägre nivåer genom delegering, men det ställer också i andra hand en fråga om vem som 
bär ansvaret till slut: chefen eller gruppen? Alltså tar verkligen den svenska hierarkin en 
risk  genom att  delegera  eller,  tvärtom!  -  gör  den  sig  av  med allt  ansvar  och  överlåter  
riskerna lägre ner? 

Utifrån detta omvända perspektiv är det faktiskt den franska hierarkin som tar en risk. 
Den franska chefen, genom att ej delegera och genom sin ständiga kontroll av lägre 
nivåers verksamhet bär faktiskt nästan hela ansvaret, och skall stå för det vid behov. 
Han/hon  kan  inte  gömma  sig  bakom  det  faktum  att  ansvaret  har  överlåtits  per  
delegering. Ansvaret är inte gruppens, utan hans/hennes egna. 

I Sverige bär däremot gruppen alla risker och ansvar. Men detta gemensamma ansvar är 
inte någons egen ensak: det är ett kollegialt ansvar som det handlar om, och, enligt MO, 
är svenskarna mycket oangelägna om att ta några risker - eller rättare sagt - individuella 
sådana: 

Jag känner inte tillräckligt den franska kulturen, men om det finns en kultur som inte är 
särskilt riskbenägen så är det den svenska. Man är väldigt försiktig för att utsättas för 
risker i den svenska kulturen. Man vill ha konsensusbeslut precis därför att det hänger 
ihop med det här ”Alla skall vara överens”, medan man kan vara snabbare i beslut och 
handling i Frankrike, man behöver inte ha alla med. 

Då frågade jag om vilka risker svensken vill undvika genom att systematiskt leta efter 
en konsensus. 

Att göra fel! Ja, att göra fel. Och därför har vi det här med konsensus. Det värsta du kan 
göra  i  Sverige  är  att  göra  fel,  på  ett  eller  ett  annat  sätt,  och  när  du  har  en  konsensus  i  
gruppen då är det tryggt. Vi är tio personer som har tagit detta beslut gemensamt, det må 
hända att det inte är himla bra men det är ett fattat beslut. Och jag utsätter inte mig själv i 
en sådan process, det är inte jag som tar en sådan risk: det är gruppen naturligtvis, ”Vi har 
gjort  fel!”.  Vi,  inte  jag.  Och  när  en  fransk  chef  fattar  ett  beslut,  och  om beslutet  går  åt  

                                                
12 Detta citat har redan används under tidigare avsnitt om hierarki, men det beror på det kan exemplifiera 
mer än en dimension. 
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pipan, det är han som har gjort fel. Och den riskbelägenheten är olika mellan Frankrike 
och Sverige. Det är inte så att man är rädd för att ta risker i Frankrike medan vi är måna 
att göra det i Sverige. Nej, jag kan inte hålla med det. 

Vi har härmed en intressant belysning över gruppens och konsensus skyddande funktion 
i en svensk organisation. Risker och ansvar upplöses sig genom gruppbaserade 
kollektiva beslutsprocesser, och detta gör att varken linjechefer eller den enskilde 
gruppmedlemmen bär något formellt ansvar om ”beslutet går åt pipan” 13. 

4.3.2 Om förmågan att ta risker vid beslutsfattande 

GH reflekterar också över fransmännens oförmåga att ta risker, dock handlar det då om 
att kontrollera ett besluts förlopp. Vi såg i förra avsnittet att GH fattade ett beslut på sin 
nivå medan fransmännen gick upp i sin hierarki vilken sedan fattade beslutet. Vi 
konstaterade glappet som fanns mellan den låga resp. den höga beslutsfattande nivån i 
det franska resp. det svenska företaget. På frågan varför fransmännen gjorde på detta vis 
svarade GH: 

Det som jag har sett i många av de här fallen är att man alltid har ett väldigt omsorgsfullt 
strategiskt arbete för hur man skall agera i Frankrike. Man är omsorgsfull i att analysera 
vad som är rationellt runt omkring för att göra något: man kastar sig inte in i en sak; det är 
noggrant övervägande som gäller. 

Jag frågade sedan om man kunde tala om försiktighet eller tom. misstänksamhet bakom 
fransmännen. GH svarade: 

Det handlar om två förhållningssätt, och man kan väl använda de ord du hade för att 
beskriva fransmännens agerande beroende på hur man vill se på det hela. Jo, de ville ha 
ytterligare informationer för att bättre förstå vad det gäller, det kan vara misstänksamhet, 
man vill vara säker på att motparten inte skall missbruka viss information på olämpligt 
sätt osv. Om man skulle beskriva SAAB:s agerande på motsvarande sätt, hade vi också 
gjort en strategisk analys, att det var bra att göra någonting med Dassault, att det var bra 
att försöka att göra det här. Vi hade inte en mer övergripande analys än att det inte kunde 
skada speciellt mycket, eller gå speciellt fel om vi gick med det här. Det kunde gagna oss 
om det går bra. […] Det var nog skillnader i resonemangen mellan våra företag. Vi 
inramade konsekvenserna så här lite mer yvigt, då, medan fransmännen var mycket 
detaljerade, ville ha allt klart för sig innan de tryckte på knappen och lät det hända. 

I detta avseende kan man konstatera att den franska hierarkin har ett större behov av att 
vara insatt i frågans alla aspekter, att kontrollera beslutsprocesser mm. Kan detta tolkas 
som ett tecken på osäkerhetskontroll? Det kan man tycka i viss mån, och då återkommer 
vi till vårt tidigare resonemang om att delegering är ett sätt att lita på sina underordnade 
och därför ett bevis på mindre kontroll behov. 

                                                
13 Isabelle Ducelier, VD för Pernod Ricard Sverige, uttrycker en liknande synpunkt (SvD.2011-01-16): ”I 
Frankrike är det en hierarkisk beslutsprocess: chefen bestämmer. I Sverige går det inte att göra så, då 
blir man ensam. Här handlar det om att lyssna och ta insynpunkter och jobba tills man hittar konsensus. 
Om man är helt ensam om besluten, kan man hamna fel, men här i Sverige är alla med i processen”. 
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Men man kan också tolka fransmännens stil som starkt kopplat till den franska 
mentaliteten, vilken ofta präglas av ett retoriskt förhållningsätt till verkligheten. Att 
konfrontera en tes med en antites som sedan leder till en syntes, att vrida och vända på 
problematiken, att systematiskt ifrågasätta, att vilja se en frågas aspekter i alla möjliga 
perspektiv är enligt många forskare (Bourdieu, Braudel, d’Iribarne, m.fl.) kopplat till 
den franska kulturen. Vi skall givetvis återkomma till detta (GH, MO samt flera SAABs 
anställda refererar ständigt till dessa franska retoriska egenskaper) under ett särskilt 
avsnitt, men vi kan undra om det handlar hos fransmännen om en oangelägenhet att ta 
risker eller en förmåga att systematiskt lägga ett perspektiv på problematiken och ett 
besluts möjliga konsekvenser. 
Till sist kan vi notera att svenskar också kan behöva kontrollera osäkerheten under en 
process. Enligt GH är svenskarna (som enligt MO är väldigt rädda för att göra fel) 
mycket angelägna om att stödja sig på ”guruer”, alltså specialister eller experter: 

Man hade framför sig så många olika [fransmän] som var så väl införstådda med 
problematiken, hur den skulle hanteras och lösas. Medan jag från min sida fick med mig - 
hur kan man kalla det? - mina ”guruer”, nyckelpersoner som var våra experter på 
området.  Och  även  om vi  i  Sverige  håller  oss  för  att  vara  bra  på  team bildning,  för  att  
arbeta tillsammans och allt det här, så har vi också en kultur att skapa någon form av 
”teknik hjältar” som är duktiga inom sina respektive områden. Det har väl ändrats sig lite 
nu, men det är fortfarande så att de har en central roll, och jag är väldigt beroende av att 
ha just min expert, därför det är ju de som kan i princip klara dessa diskussioner på ett bra 
sätt. Jag skulle ha det svårt att ersätta dessa experter... 

Alltså refererar GH till det faktum att fransmän på projektgruppnivå inte brukar ha 
experter (de finns faktiskt högre upp i hierarkin och deltar vid det slutgiltiga beslutet), 
men generalister som retoriskt bollar problematiken med varandra, medan svenskar litar 
mer ensidigt på en allvetande ”guru”: 

Och det gjorde att [fransmännen] kunde ersätta varandra väldigt bra, man kunde komma 
in och förklara logiken väldigt tydligt. det var imponerande informationsflöden, och det 
genererade en väldigt hög kunskapsnivå mellan de här personerna som var generalister 
egentligen. 

En deltagare vid SAAB seminarierna åberopade också en övervägande närvaro av 
generalister vid olika projekt som han drev tillsammans med franska partners: 

Vi satsar mycket på teknisk kunnighet, skarp kompetens i ett visst område, men 
fransmännen var mer generalister. De kunde sin sak, och de var väldigt bra rent tekniskt, 
men inte så spetsiga som vi är. De hade en bredare syn på vad vi sysslade med. 

Vi kommer åter att ta upp oppositionen mellan specialister och generalister under 
avsnitt 4.8 (Trompenaars specifik/diffus dimension), men vi kan koppla specialisternas 
närvaro på den svenska sidan som ett sätt att kontrollera osäkerheten. 

4.3.3 Återkoppling till Hoftedes osäkerhetskontroll dimension 

Vi sammanfattade utifrån Hofstedes teori möjliga skillnader och konsekvenser kopplade 
till den svaga osäkerhetskontrollen i Sverige resp. den starka i Frankrike (se nästa sida). 
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SVERIGE FRANKRIKE Presumtiva konsekvenser 

Svag osäkerhetskontroll Stark osäkerhetskontroll  

Acceptans för risktagande. Rädsla för risktagande 

Fransmännen blir försiktiga, beslut kommer inte 
att fattas utan att avväga alla omständigheter. I 

Sverige kommer man att snabbare ta initiativ eller 
fatta beslut. 

Stor tro på generalister 
Stor tilltro till experter och 

kunskap 

Fransmän resp. svenskar kommer ej att ha samma 
bakgrund: en generalist och en expert kan ha olika 

angreppssätt och prioriteringar i en viss fråga. 

Vi har sett i GHs senaste redogörelse att fransmännen tar hänsyn till sammanhanget: 
”Man är omsorgsfull i att analysera vad som är rationellt runt omkring för att göra 
något: man kastar sig inte in i en sak; det är noggrant övervägande som gäller”. Vi har 
också sett hur svenskar var redo att gå till handling medan fransmännen vred och vände 
innan de fattade (högre upp) det slutgiltiga beslutet. Vi har reflekterat över det faktum 
att ”vrida och vända” kunde vara en fransk nationell egenskap, inte nödvändigtvis ett 
tecken på försiktighet men resultatet är detsamma: fransmän och svenskar tillämpar 
olika processer och prioriteringar vid beslutsfattande, vilket bör tas hänsyn till i ett 
samarbete. 
Frågan om experter har vi också hanterat, men här stämmer inte Hofstedes påstående 
om att en kultur med svag osäkerhetskontroll (i vilken vi satte den svenska) skulle lita 
på generalister medan en kultur med stor osäkerhetskontroll (läs: den franska) skulle lita 
på experter. Det är tvärtom i vårt fall: de franska aktörerna är mer riskbenägna i den 
mån att de låter generalister vrida och vända 14, medan svenskarna agerar försiktigare 
genom att anlita experter som anses kunna motverka eventuella felsteg. 

SVERIGE FRANKRIKE Presumtiva svårigheter 

Svag osäkerhetskontroll Stark osäkerhetskontroll  

Man föredrar allmänna 
direktiv (ram). 

Man föredrar tydliga 
direktiv (order). 

En fransman blir obekväm med ett allmänt 
direktiv, och en svensk kan känna sig trängd av ett 

tydligt direktiv. 

Inget större 
hänsynstagande till 

hierarkiska strukturer. 

Stort hänsynstagande till 
hierarkiska strukturer. 

Svenskarna blir mer självständiga gentemot sin 
ledning, men ej fransmännen, som måste referera 

till sina överordnade innan de tar initiativ. 

Delegering till 
underordnade är vanlig. 

Delegering till 
underordnade är ovanlig. 

Svenskarna kommer pga. delegering att ha flera 
befogenheter än motsvarande fransmän vid ett 

samarbete. Fransmannen kommer ej att ha samma 
behörigheter. 

                                                
14 Det är högre upp i hierarkin som teknisk kunskap finns, det är också där uppe som beslutet skall tas. 
Svenskar lägger allt ansvar nere på gruppens axlar, och därför hjälper experten (gurun) att inte göra fel. 
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Apropå frågan om att föredra tydliga vs breda direktiv har inte direkt något svar. Vissa 
personer har större förmågor än andra när det gäller att ta initiativ och ansvar, vilket gör 
att en bredare ram passar de första och tydligare direktiv för de andra. Ändå måste vi 
konstatera att svenskar för övrigt är vana vid att röra sig inom breda ramar, ha en större 
självständighet än sina franska partners när det gäller att fatta beslut. 

Vi har redan reflekterat kring hänsynstagande till hierarkiska strukturer samt delegering 
vid vår tidigare analys om hierarkisk distans resp. osäkerhetskontroll. Hierarkiska 
strukturer är tydligare i Frankrike, och delegering mer omfattande i Sverige. Vi har 
däremot tonat ner Hofstedes påstående om att delegering skulle per automatik betyda 
ökad risktagandeförmåga: vi har sett att den svenska ledningen delegerar, tillsammans 
med beslutanderätten, riskerna till lägre instanser. 

Vi har också sett att ansvaret hos lägre instanser blir gemensamt (ingen individ svarar 
för ett beslut som har tagits kollektivt), medan chefen i Frankrike bär hela ansvaret. Ur 
detta perspektiv innebär hierarkin förmågan att ta risker och ansvara för konsekvenser. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att, om några av de presumtiva skillnader som vi 
påstådde stämmer med verkligheten, visar resultatet av studiet att stora nyanser finns: vi 
kan inte riktigt kategorisera svenskar som risktagande och fransmännen tvärt om. 

4.4 INDIVIDUALISM / KOLLEKTIVISM 

Vi såg att, enligt Hofstede, Sverige och Frankrike tillhörde de individualistiska 
kulturerna. Författaren etablerade ett starkt samband mellan individualism och 
västvärldens industrialiserade länder å ena sidan, mellan kollektivism och de mindre 
industrialiserade samhällen å andra sidan. Trompenaars & Hampden-Turners närmande 
av dimensionen grupp vs individ (2008:95 ff.), placerar också både Sverige och 
Frankrike bland de individualistiska länderna, dock vore Frankrike enligt författarna 
mera kollektivistisk pga. den katolska religionens prägel. 

4.4.1 Fransmännen premierar individen framför gruppen 

Vi påpekade (sid. 75-76) att det kunde finnas andra aspekter av denna 
individualistiska/kollektivistiska dimension. Alltså, nyanserade vi dimensionen genom 
att integrera ett annat perspektiv på individualismen: beteenden samt mentaliteter, och 
då såg vi att svenskar och fransmän kunde väsentligt särskiljas. 

Även om båda länderna är samhällsekonomiskt ganska lika, och tillhör de sk. 
individualistiska västvärldens ekonomiskt utvecklade länder, har svenskarna respektive 
fransmännen olika sätt att framhäva sig som individer: de första kan bete sig mer 
individualistiskt än de andra och överordnar gruppen framför individen 15. Vi kan 
härmed citera igen d’Iribarne (1998:98): 

                                                
15 Vi sade (avs. 2.4.3) att denna skillnad mellan Sverige resp. Frankrike återspeglades och förstärktes av 
bl.a. ländernas utbildningssystem: mer socialt- och kollektivt inriktat i Sverige, mer individ- och 
prestationsinriktat i Frankrike. 
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Det tog mycket tid för svenskarna att anpassa sig. Svenskarna strävar efter en 
överenskommelse mellan likvärdiga personer för att cementera gruppen kring 
gemensamma mål. Fransmännen däremot strävar efter att få sina egna synpunkter att 
segra i ett slags ordkamp. Å ena sidan har man en mycket hög idé om vad en grupp är, å 
andra sidan heligförklarar man individens förmåga att argumentera. [förf. övers.] 

Vår tidigare analys om hierarkisk distans och osäkerhetsundvikande har visat, enligt 
våra källor, att gruppen har en stor betydelse i det svenska företaget: dels får gruppen 
både delegation och ansvar för beslutsfattandet, dels förankras och fattas besluten 
kollektivt (ingen individ tar ett personligt ansvar i processen). MO berättar: 

Det här med konsensus, att man kommer till ett möte, och när mötet är slut, då är alla 
överens, och beslutet är egentligen taget. Men det finns ingen hög chef där som har ställt 
upp och sagt ”Nu gör vi på det här sättet”, utan alla i gruppen förhåller sig till ett slags 
kollektivt beslutsprocess som tillhör själva gruppen, vilket gör att det kan vara väldigt 
svårt för en fransman att förstå. 

I Frankrike är beslutet mer kopplat till individen (chefen: den som personifierar 
hierarkin), och gruppen är inget förankringsorgan i sig, utan ett forum för en mer 
förutsättningslös diskussion där individerna utvecklar och framhäver sina egna 
argument. MO för övrigt håller med om det faktum att fransmännen uppträder 
individuellt, men han störs inte särskilt mycket av det: 

Det tillhör den franska kulturen tycker jag att vara individualist, att framhäva sig själv. 
Detta är inte ett stort problem, tycker jag: man anpassar sig, man lär sig. 

MO tillade som vi har sett att i ett franskt möte behövde inte alla tycka likadant. Jag 
frågade honom om han ansåg att, vid ett svensk-franskt samarbete, fransmännen 
prioriterade sina egna positioner, om de strävade efter att ”vinna diskussionen” 
(d’Iribarne talade om att segra i en ordkamp), att få sina åsikter att gälla, medan 
svenskarna hade en hög idé av gruppen: det är de gemensamma - ej de individuella - 
intressena som skall gälla. Han svarade: 

Visst,  absolut.  Och det  finns en sak som man inte  får  utsatta  en fransman för,  det  är  att  
förlora ansiktet. Att han förlorar en diskussion på något sätt så att det är uppenbart att han 
har fel och förlorar ansiktet. Man skall försöka att undvika att sätta en fransman i en 
sådan situation, därför att han känner sig oerhört obekväm, och mötet kommer att 
fullständigt haverera i den här situationen. 

Om fransmännen strävar efter att ”vinna” en argumentation måste de vara beredda att 
riskera  att  förlora  den,  också.  Men  det  är  intressant  att  se  att  vid  franska  sidan  är  
individen ganska utsatt som person vid en diskussion. Svensken kan däremot skydda sig 
bakom den grupp han/hon tillhör till, samtidigt som gruppen som sådan förstärkts av 
den konsensus som har skapats medlemmar emellan. 

4.4.2 Återkoppling till Hoftede & Trompenaars individualism/kollektivism 
dimension 

Vi antog det faktum att det kollektiva i Sverige hade större betydelse än i det mer 
individualistiska Frankrike. Vi kan härmed ta upp våra påståenden: 
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SVERIGE FRANKRIKE Presumtiva konsekvenser 

Gruppbaserad kultur Individbaserad kultur  

Stor sympati för kollektiva 
beslut. 

Stor sympati för 
individuella beslut. 

Svenskarna skall sträva efter att nå 
samstämmighet kring en fråga, och för att förankra 
besluten. En behörig fransman kan fatta sitt beslut 

utan hänsyn till gruppen. 

Ett gruppförankrat beslut är 
likställt med en lag, tom 

hierarkin respekterar det. 

Ett gruppbeslut är inte 
tvingande, enbart 

hierarkiska beslut gäller. 

Svenskar kommer att ha stor respekt för 
konsensuella, kollektiva överenskommelser medan 

fransmännen tycker att de kan överträdas om så 
behövs. 

Man främjar ”vi”: 
Identiteten och styrkan 

finns i grupptillhörigheten. 

Man främjar ”jag”: 
Identiteten och styrkan 
baseras på individnivå. 

Svenskar kommer att premiera kollektiva, 
förankrade och konsensuella beslut  medan 
fransmännen premierar individuella initiativ. 

Ens övertygelser är lika med 
gruppens. 

Individen följer själv sina 
egna övertygelser. Svenskarna kommer att sträva efter att veta vad 

gruppen tycker/vill medan fransmännen kommer 
att uttrycka sina synpunkter utan hänsyn till vad 

gruppen tycker/vill. 
Synpunkter, plikter, 

konstruktioner styrs av 
gruppen. 

Synpunkter, plikter, 
konstruktioner styrs av 

individen. 

Vi har set under vår tidigare analys av hierarkisk distans resp. osäkerhetsundvikande att 
kollektiva beslut väger tungt i det studerade svenska företaget. Dessa kollektiva beslut 
betraktas faktiskt som tvingande, medan i det franska företaget betraktas enbart 
hierarkiska beslut som gällande. 

Vi kan etablera en stark koppling mellan kort hierarkisk distans och kollektivt 
beslutsfattande å ena sidan (genom delegering), mellan lång hierarkisk distans och 
individuellt beslutsfattande (chefen bestämmer). I alla dessa avseenden stämmer våra 
påståenden. Låt oss fortsätta… 

Att identitet och styrka skulle baseras på grupptillhörigheten i Sverige resp. individen i 
Frankrike är svårare att etablera (identitet och styrkan är komplexa begrepp), men det är 
klart  att  det  är  socialt  föreskrivet  för  en  fransman att  han/hon skall  uttrycka  sina  egna  
synpunkter, framhäva sina positioner och ta personlig ställning på ett helt annat sätt än 
för en svensk. Vi kan härmed citera Bodin och Fant (1995:104): 

Att hävda sitt oberoende anses bra och nödvändigt [i Frankrike]. Att bara göra som andra 
gör uppskattas däremot inte alls. Man ska ha sin egen åsikt om det mesta, och är åsikten 
ordentligt avvikande uppfattas det gärna som positivt, till och med som ett tecken på 
intelligens. 

Avslutningsvis har vi konstaterat att de intervjuade personerna bekräftar genomgående 
att de kollektiva, förankrade och konsensuella besluten är för svenska aktörer av 
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omfattande vikt: en kollektiv kompromiss betraktas som bättre än ett individuellt beslut, 
även om det sista i sig vore bättre än det första (se även MOs citat sid. 201 16). 

4.5 MASKULIN / FEMININ 

Under avsnittet 2.4.4, där vi gick igenom Hofstedes teori om maskulin resp. feminin 
kultur, uttryckte vi en del reservationer pga. författarens användning av åldrade 
stereotyper om vad som anses vara feminint resp. maskulint. Egenskaper som strävan 
efter konsensus, harmoni, samstämmighet, demokrati kopplades till feminina karaktärer 
i vilka svenskar brukar känna igen sig, medan konfrontation, konflikt, makt, hierarki - 
”maskulina egenskaper” alltså - ansågs prägla mer den franska affärskulturen. 

Hofstede placerade Sverige på den minst maskulina ändan av sin skala: 5 av 100, vilket 
gjorde att Sverige var det mest feminina landet av de 53 studerade (Frankrike befann sig 
i mitten av skalan). 

Om vi antar Hofstedes beskrivning av vad en feminin egenskap är (konsensus, harmoni, 
samstämmighet etc.) konstaterar vi att dessa egenskaper åberopas regelbundet av våra 
källor, särskilt när det gäller vikten av konsensus, eller strävan efter samstämmighet 
som ett sätt att undvika konflikter, som MO säger: 

Man letar efter konsensus därför att man inte gärna vill ta konflikt. En konflikt är oerhört 
obekväm för en svensk medan det är mer naturligt här nere. 

Vi skall återkomma till konfliktfrågan (en viktig skillnad mellan den franska resp. den 
svenska kulturen) senare under avsnitt 4.11 (Trompenaars dimension ”anpassning 
till/kontroll av natur”). Dessförinnan kan vi ta upp de påståenden som vi kopplade till 
Hofstedes maskulin/feminin dimension. 

SVERIGE FRANKRIKE Presumtiva konsekvenser 

Feminin kultur Maskulin kultur  

Manliga resp. kvinnliga 
roller är skiftbara. 

Manliga resp. kvinnliga 
roller är differentierade. 

Fransmännen kan visa en mer differentierad 
attityd beroende på vilket kön man tillhör. 

Svenskar beter sig mer jämlikt, utan hänsyn till 
könstillhörighet. 

Man skall inte framhäva sig 
som bättre än andra. 

Man skall vara bättre än 
andra. 

Jantelagen är ett okänt begrepp i Frankrike där det 
inte är något problem (det är tom föreskrivet) att 
sticka ut från allmänheten, vilket ej motsvarar den 

svenska seden. 

Intuition. Metod. 
Franska medarbetare förväntas vara mer 

metodiska än sina svenska partners, som påstås 
vara mer intuitiva. 

                                                
16 ”I ett svenskt möte försöker man hela tiden att alla blir nöjda med beslutet. Det skall inte finnas någon 
i rummet som tycker annorlunda. Och man justerar beslutet tills alla kan säga ”OK, det är inte riktigt 
som jag ville, men detta kan jag ändå leva med”. Det blir oftast ett mer avskalat beslut, kanske tom. ett 
sämre beslut i Sverige, därför att man har kramat snöbollen så att alla accepterar den”. 
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Jag har själv svårt att ta ställning till det första påståendet (skiftbarheten av manliga 
resp. kvinnliga roller), eftersom jag inte har direkt frågat de intervjuade om saken (det är 
huvudsakligen manliga flygingenjörer som samarbetar i mitt fall, och frågan om 
könsroller känns inte relevant). Ändå kom en intressant synpunkt vid SAAB 
seminarierna, uttryckt av bolagets (kvinnliga, och Frankrike kunniga) personalchef, 
apropå könsroller: 

Det är viktigt att ni svenska manliga tjänstemän inte förställer er att de kvinnor ni träffar 
hos Dassault är sekreterare: många av dem är högre chefer, och de kan förhandla. 

Apropå ”jantelagen” vs individuell framförhållning, i tabellens andra rad, har vi redan 
diskuterat saken i förra avsnittet, och vi kan härmed citera MO: 

Sedan får man den här konsensusen i gruppen, det vill säga att alla är lika glada, eller lika 
missnöjda! Jo, alla skall vara lika. 

När det gäller intuition kontra metod anser jag påståendet som ganska flummigt, särskilt 
som vi senare skall se att svenska ingenjörer brukar hålla fast vid metodiska processer i 
kunskapsutveckling/problemlösning (experter) medan fransmännen är mer intuitiva i 
sina tillvägagångsätt (generalister). Mer om det senare. 

4.6 UNIVERSALISM/PARTIKULARISM 

Nu kommer vi att hantera Trompenaars & Hampden-Turners (2008) dimensioner. En 
universalistisk kultur betyder en kultur där regeln gäller alla, utan större undantag. I en 
partikularist kultur kan däremot regeln i viss mån anpassas till en persons situation, med 
hänsyn till de omständigheter som råder. 

Denna dimension återspeglades inte i de fall som vi har studerat, och jag har inte fått 
några direkta synpunkter i denna fråga från de intervjuade personerna. Detta kan bero på 
att både MO och GH redan var djupt insatta i långsiktiga projekt med sina franska 
partners, och i detta sammanhang betraktar man projektet som överordnat individen: det 
handlar om att förverkliga ett gemensamt syfte, inte att främja personliga intressen.  

SAAB och Dassaults gemensamma intressen leder till - som jag har förstått under 
samtalen - att man utvecklar förtroendefulla relationer, där lojalitet och etik är viktiga. 
Jag kände under intervjuerna att jag inte ville tvinga fram några synpunkter, därför att 
MO och GH framförde under alla samtalen vad de spontant tyckte var viktigt, och det 
var inte så mycket som var relaterat till den aktuella dimensionen - till skillnad från 
hierarkisk distans t.ex. 

Däremot kan vi resonera kring vikten av det avtalade ordet - muntligt eller skriftligt - 
utifrån det faktum att Trompenaars & Hampden-Turner (Ibid.) hävdar att problem kan 
uppkomma när partners med olika kulturella bakgrund sluter avtal. 

Kortfattat är ett avtal enl. Trompenaars en lag för en universalist, och denna lag är 
tvingande medan en partikularist kan integrera andra dimensioner (ofta personliga) i 
avtalets ram. Alltså är ett avtal klart och explicit för en universalist medan avtalet kan 
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implicit innebära andra slags (ofta personrelaterade) plikter för partikularisten, som 
givetvis respekterar avtalet, men som inte betraktar det som ett mål i sig. 

4.6.1 Ett slutgiltigt avtal är bindande för svensken, medan det går att diskutera det 
för fransmannen 

MO tog fram två skillnader ang. den franska resp. den svenska seden kring avtalsfrågor. 
Den första skillnaden är vikten av det muntliga ordet, vilket är bindande för en svensk, 
men icke för en fransman: 

För oss i Sverige är en muntlig överenskommelse lika viktig som en skriven 
överenskommelse. I Sverige skulle en muntlig överenskommelse vara lika svår att riva 
upp som en skriftlig. En muntlig överenskommelse är ingen överenskommelse [för 
fransmännen],  den  gäller  inte  dagen  efter.  Då  ser  du  till  att,  om  det  är  en  viktig  
överenskommelse, att få den skriftligt. 

Det skrivna ordet betraktas faktiskt som bindande för både fransmän och svenskar, 
vilket bör underlätta överenskommelser mellan parterna: 

Det skrivna ordet i Frankrike är oerhört tungt. Så, om det är ett viktigt beslut är det viktigt 
att föra ett protokoll som båda parter signerar. Om man tycker att det är så pass viktigt då 
kan man formalisera det, då är det svårare att riva upp det. De [fransmännen] respekterar 
det skrivna ordet på ett helt annat sätt. 

Men så enkelt är det inte..! Det är så att även om det skrivna avtalet anses som definitivt 
bindande för svensken - alltså är avtalet slutet -  har  fransmännen  enl.  MO  en  mer  
”nyanserad” relation till vad som begreppet bundet betyder: 

Det tecknade ordet är visst vad som gäller, fransmannen respekterar det väldigt mycket, 
men detta betyder inte att det inte finns också ett tolkningsutrymme. För en fransman är 
ett kontrakt ett kontakt. Men det kan också vara början för en diskussion. 

Detta var den andra skillnaden: ett skriftligt avtal går ej att ifrågasättas eller diskuteras 
vidare för svenskarna, medan fransmännen betraktar avtalet på ett mer flexibelt sätt: 
man kan alltid diskutera vidare, tolka det, och även om det skrivna ordet skall 
respekteras, betraktas det inte som så pass fast och definitivt som man gör i Sverige. 

Detta motsvarar också en återkommande fråga som svenska tjänstemän brukar ställa vid 
mina seminarier om fransk affärskultur (SAAB seminarierna, men också seminarier 
som  jag  sedan  har  organiserat  för  ABB  och  SEB):  ”När är fransmännen juridiskt 
bundna?” Det är så att svenskarna har svårt att få sina beslut eller sin klausul att gälla. 
De brukar ifrågasättas, tolkas eller tom. inte tas hänsyn till av fransmännen – särskilt om 
besluten är muntliga. 

Men detta betyder inte att fransmännen agerar så därför att de är partikularister och 
anpassar förhållanden till personliga omständigheter. Fransmännens förmåga att 
diskutera vidare ett träffat avtal kan bero på andra kulturella drag, såsom den franska 
retoriska seden att betrakta verkligheten: att ifrågasätta är ett naturligt sätt att gå vidare i 
en process. 



KAPITEL 4 – Genomgång av de empiriska fallen 
 

- 164 - 
 

Avtalet för en fransman betraktas kanske som en tes som inväntar sin antites… Vi kan 
också återkoppla fenomenet till vad vi redan har åberopat: att ett och samma begrepp - i 
vårt aktuella fall, att vara överens, att sluta avtal; att fatta beslut - kan varderas olika, ha 
olika innebörd och betydelse beroende på den kultur som man tillhör. 

4.6.2 Återkoppling till Trompenaars universalist/partikularist dimension 

Tabellerna nedan presenterar de påstådda konsekvenser som är kopplade till 
skillnaderna mellan ett universalistisk Sverige och ett partikularistiskt Frankrike. 

SVERIGE FRANKRIKE Presumtiva konsekvenser 

Universalistiskt Partikularistiskt  

Man tar mindre hänsyn till 
de personliga sambanden 

och/eller en persons 
specifika situation. 

Man tar större hänsyn till 
de personliga sambanden 

och/eller en persons 
specifika situation. 

Svenskar kan tycka att fransmännen har ett 
personligt, subjektivt förhållningssätt till saken, 
medan fransmännen uppfattar svenskar som 

alltför fokuserade på den materiella dimensionen 
av affären. 

Alla, över- som 
underordnade, har samma 

rättigheter och 
skyldigheter. 

Makthavarna kan ha 
privilegier. 

Franska chefer betraktar sig själva som ovanför 
allmänheten, medan den mer jämställda svenska 
chefen betraktar sig som en del av allmänheten. 

Jag kan inte ta ställning till dessa påståenden, eftersom - som sagt - jag inte har fått fram 
dessa aspekter av dimensionen i de studerade fallen. Jag tror att frågan om de personliga 
sambanden,  rättare  sagt  om  relationen  mellan  det  personliga  och  det  professionella  
kommer att bättre passa specifik/diffus dimensionen (se avsn. 4.8). När det gäller 
makthavarnas påstådda privilegier har jag utvecklat ”lagar berör ej prinsen-
problematiken” utifrån ett teoretiskt-historiskt perspektiv under kapitel 2 (avsn. 2.4.1, 
sid. 60), i relation till hierarkisk distans dimensionen, utan att få ytterligare belysning 
under de studerade fallen. 

SVERIGE FRANKRIKE Presumtiva konsekvenser 

Universalistiskt Partikularistiskt  

Man håller fast vid linjen 
oavsett omständigheterna; 

undantag och dispens 
accepteras sällan. 

Man kan avvika från linjen 
om omständigheterna 

anses kunna befoga visst 
undantag. 

Svenskarna kan uppfatta fransmännen som 
opålitliga (att avvika från regeln är inget ”brott” 

för de sista). 

Det finns bara en 
verklighet: den som alla är 

överens om. 

Varje individ har sin 
tolkning av verkligheten. 

Fransmännen ändrar sina budskap, eller förhåller 
sig fritt gentemot vad man har kommit överens om 

medan svenskarna håller fast vid vad 
gemenskapen har beslutat. 

Fokus på regeln: 
ett avtal är ett avtal 

Fokus på relationen: 
den utvecklas alltid 

Svenskarna håller fast vid ett beslut eller ett avtal 
medan fransmännen tolkar eller tom ändrar 
beslutet/avtalet om de tycker det befogat. 
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Apropå att ”hålla fast vid linjen” har vi redan sett, som MO säger, att fransmännen lätt 
kan ändra sina budskap beroende på omständigheterna: 

I Frankrike är det inte riktigt så [som i Sverige]: ett beslut som man tog på fredagen och 
som alla var övertygade om att det var det riktiga, det kan vara något helt annat på 
måndag. Då, för att man har gått tillbaka och tyckte att det inte var bra. 

Och detta kan givetvis skapa problem för svenskarna som brukar hålla fast vid ett 
beslut, även ett muntligt sådant. Sedan har vi också konstaterat att det inte är därför att 
alla är överens om en sak som att denna sak är en verklighet: enligt fransmännen har 
varje individ sin egen tolkning av verkligheten och skall uttrycka den. Till slut kan vi 
bara foga oss till med det faktum att ett avtal är ett avtal för en svensk, medan det alltid 
kan utvecklas för en fransman. 

Men är det därför att svenskar är universalister, eller fransmän partikularister? Vi står 
faktiskt inför två juridiska kulturer som innebär två juridiska principer (se även sid. 9): 
utbudsprincipen gäller i Sverige (man skall hålla fast vid sina budskap som är 
bindande), avtalsprincipen i Frankrike (man kan ändra sina budskap så länge det finns 
godtagbara skäl för det). 

Till sist undrar jag också vad universalism egentligen betyder. Vi har sett att svenskar 
brukar besluta kollektivt, premiera konsensus och kompromisser. Dessa kollektiva 
beslut  är  i  och  för  sig  universalistiska  (de  tvingar  alla).  Men  vägen  dit  är  väldigt  
partikularist: är inte konsensus per definition en process i vilken allas åsikter tas hänsyn 
till och påverkar slutresultatet? I Frankrike är det tvärtom: få deltar vid beslutsfattandet, 
som vi har sett, men man kan försöka att påverka beslutet i efterhand. 

4.7 UTTRYCKTA/DOLDA KÄNSLOR 

Under kapitel 2 gjorde vi en genomgång av den aktuella dimensionen, och påpekade att 
Trompenaars & Hampden-Turner resonerade kring två poler: i en affektiv kultur visar 
man sina känslor (livlig intonation, talförhet, leenden och olika ansiktsuttryck, 
kroppsspråk etc.); i en rationell kultur är det tvärtom och artefakterna är mer neutrala 
och signalerna dolda (fåordighet, kontrollerad intonation, sammanhållna gester, diskreta 
ansiktsuttryck mm). 

Vi påpekade vidare att vi befann oss i en välkänd dualism mellan nordbor resp. sydbor 
(denna opposition finns också internt i länderna, där man t.ex. gärna opponerar de 
allvarliga fransmännen från Lille och de livliga Marseilleborna) och att en ”rationell” 
person kan känna sig obekväm i närvaron av en ”affektiv” sådan - och tvärtom. Jag 
frågade MO - som tyckte att fransmännen lätt uttrycker sina känslor och sina synpunkter 
- om detta sätt att bete sig kunde vara störande för en mer kontrollerad svensk. Han 
svarade: 

Ja,  javisst.  Men  det  är  det  som  är  charmigt  också!  Men  jag  tycker  inte  alls  att  det  här  
skapar problem, faktiskt inte. Det kan hända att en person kan vara väldigt upprörd, och 
du som svensk som aldrig har varit i Frankrike, då kan du rygga tillbaka just därför du 
inte vill vara med dessa ivriga rörelser. 
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Men MO blev senare i samtalet betydligt mer nyanserad apropå fransmännens ”ivriga 
rörelser”… 

4.7.1 Fransmännens ”personliga” angrepp skapar problem 

Egentligen tyckte MO att fransmännens sätt att uttrycka sitt ogillande var oerhört 
obekvämt för en svensk som lätt tolkade fransmännens agerande som ett oacceptabelt 
personligt angrepp. Detta var enligt MO ett stort - tom. hindrande - kulturellt problem, 
som han betraktar som värderingsrelaterat, alltså en kulturell skillnad som har sin grund 
i de djupaste skikten av en människans psykiska struktur (se även den tidigare citerade 
kulturella ”lök modellen”, där kärnan består av grundläggande postulat): 

Sedan finns vissa saker som sitter i ens uppfostran. Värdegrunder som man får genom 
sina föräldrar, sin utbildning etc. Det kan du aldrig sudda ut. De sitter där och det är lika 
svårt varje gång du utsatts för dem. Vissa sådana saker, än idag efter fem år, kan man bli 
väldigt störd av. 

Och fransmännens direkta och personliga sätt att uttrycka sina känslor och synpunkter 
går inte hem hos de svenska tjänstemännen: 

Framför allt om det är något som är tabu i Sverige, t.ex. när du sitter i ett möte och att det 
blir personligt. Man säger till dig ”Jag tycker inte att du gör ditt jobb” t.ex. En fransman 
har inget problem med det, han är väldigt direkt och väldigt personlig. Det är en sådan 
sak som svenskar aldrig kan lära sig: svenskarna förhåller sig inte på det personliga planet 
när  man jobbar  tillsammans på det  här  sättet.  Det  här  är  någonting som vi  svenskar  har  
väldigt svårt för. Och fransmännen är sådana, de är väldigt personliga. 

Jag frågade MO om det var så att gränsen mellan personen och uppdraget, det 
personliga och det professionella, suddas ut hos fransmännen (något som också kan 
relateras till specifik/diffus dimension, se även 2.5.4 och kommande avsnitt 4.8). 

Precis. Det gör de. De kan bli väldigt personliga och angripa personligen som vi aldrig 
skulle göra i Sverige. Och jag har sett ingenjörer som har varit där på kortare tid, komma 
tillbaka av den här anledningen ”Jag skall aldrig mer jobba med fransmännen!” Just 
därför man riskerar att bli angripen även personligen. Och det tas väldigt hårt av de 
svenska ingenjörerna i allmänhet. 

Att denna skillnad mellan den opersonliga svenska resp. det franska mer direkta och 
personliga sättet att arbeta och kommunicera skulle skapa så stora problem i ett 
samarbete var något nytt för mig 17. 

Jag undrade inför MO om kanske, för en fransman, det var inte riktigt personligt, och att 
det kanske är svenskar som tar alltför mycket avstånd från det personliga. 

Det  är  kanske  inte  att  fransmännen  är  personliga,  men  det  är  det  sätt  de  gör  det.  Och  
sedan går man ut och tar en kopp kaffe, allt är precis som vanligt trots att man fick ett 

                                                
17 I efterhand drar jag mig till minne att vissa deltagare vid mina SAAB seminarier om fransk affärskultur 
åberopade sådana problem: att fransmännen var väldigt direkta i sina uttryck, att de kunde lätt se upprörda 
ut och att de kunde sedan utan problem vara väldigt vänliga, trots att situationen hade varit konfliktladdad 
en stund tidigare. 
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personligt angrepp under mötet, och sedan, när man lämnar mötet är det precis som 
ingenting hade hänt. Detta franska sätt att bete sig är väldigt svårt att sudda ut. 

Sedan uttryckte jag en personlig och i alla avseenden subjektiv synpunkt 18 angående 
vad MO berättade. Jag sa att jag, som fransman i Sverige sedan snart tjugo år, alltid 
hade varit imponerad av hur svenskarna tillämpar begreppet respekt i uppfostrande syfte 
och utbildningssituationer. Man hör ofta vuxna säga med välbehärskade snälla röster 
”vad bra, vad duktig du är” eller ”Nej, nej, nej, det får man inte göra” med en lika snäll 
röst! 

Men, undrade jag, kan det inte leda till att vara arg, eller att stå emot, nästan blir tabu? 
Svenska barn (och vidare vuxna) har faktiskt sällan sett en arg människa (det är fult att 
vara arg). Och för oss fransmän att vara arg betyder inte att man inte visar respekt. Det 
betyder bara att man visar att man verkligen inte är med, inte uppskattar eller inte 
accepterar något - eller att vi håller fast vid och försvarar så långt det går en synpunkt. 
MO svarade: 

Ja, jag håller med. Jag har själv mina barn i en fransk skola, och jag ser hur det är. Hur 
lärarna agerar gentemot barnen, det är ganska främmande mot hur en lärare i Sverige 
skulle agera mot barn. Och just det här är värdegrundsättande, och det går inte att sudda 
ut… Dessa skillnader, dessa grundläggande värderingar är väldigt svåra att hantera. 

Till slut nyanserade MO något de svårigheter som kan uppkomma pga. denna skillnad 
när det gäller att uttrycka sitt motstånd eller ogillande: dels uppkommer lättare dessa 
problem vid kortare projekt (när man inte haft tid att förberedda sig), dels får man inte 
generalisera. Men man skall ändå inte bagatellisera dessa problem: 

Och ännu svårare när det handlar om kortare projekt, därför man inte har tiden. Jag som 
har varit här längre, jag förstår vad som händer, jag är inte störd av det men för en svensk 
på ett kort projekt som utsatts för den här situationen kan ta vid sig väldigt illa. Det måste 
man tänka på. 
Man skall vara lite försiktigt också, så att man inte generaliserar. Alla är inte så. Alla 
agerar inte på detta sätt, men det finns tydliga tendenser här nere. Man möter mycket 
oftare sådana beteenden än man skulle göra i Sverige. 

Avslutningsvis, bortsett från den ovannämnda nyanseringen, bekräftar MO att det ändå 
inte är lätt att handskas med de direkta fransmännen: 

Man skickar ner en SAAB ingenjör under ett visst antal månader. Man kan förberedda, 
tala med honom ”Så här fungerar mötena, så här agerar fransmännen” osv., så är det ändå 
svårt att få en bra dialog med fransmännen. 
Den här ingenjören som vi skickar ner, han tar åt sig på något sätt, och det har blivit flera 
fall när man har sagt när man har kommit hem ”Aldrig mer, jag orkar inte, jag kan inte 
hålla på med dessa konfrontationer”. 

                                                
18 Jag är medveten om att sådana synpunkter eller frågor ej är vetenskapligt grundade (de utgår från mina 
egna erfarenheter), men vi befann oss då i ett skede av intervjun där det handlade mycket om intryck och 
känslor - då jag kände mig befogad att uttrycka mina erfarenheter i ämnet, i syfte att föra diskussionen 
vidare. 
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4.7.2 Återkoppling till Trompenaars uttryckta/dolda känslor dimension 

Vi hävdade under avsnitt 2.6.1 att svenskarna tillhörde en kultur där man gärna dolde 
sina känslor, medan fransmännen lättare uttryckte dem. Vi kan härmed komma tillbaka 
till dessa påståenden: 

SVERIGE FRANKRIKE Presumtiva konsekvenser 

Dolda känslor Uttryckta känslor  

Viktigt att dölja sina 
känslor. Ett kontrollerat 
beteende uppskattas. 

Man kan visa sina känslor. 
Att utrycka sig varmt och 
involverat är uppskattat. 

Fransmännen kan vara misstänksamma gentemot 
svenskarna som sällan uttrycker sina innersta 

övertygelser, medan svenskarna kan å sin sida vara 
störda av fransmännens pratighet, retorik och 

gestikulation. 

Man skall inte visa sig arg, 
irriterad eller uttråkad. 

Man kan vara arg, irriterad 
eller uttråkad. 

Att vara arg är ”osvenskt” - man skall behärska sig 
och uttrycka sitt missnöjde med försiktighet och 
respekt. Fransmännens irritation kan upplevas av 

svenskarna som ett respektlöst och personligt 
angrepp. 

Man kan visa att man är 
glad genom ett leende. 

Om man är glad skall detta 
synas och höras. 

Fransmännen kan betrakta svenskarna som kalla, 
vilket inte främjar en positiv stämning kring 

affärerna. 

Fysisk kontakt, gester, 
ansiktsuttryck skall 

undvikas. 

Att röra sin motpart, göra 
gester och ansiktsuttryck är 

vanligt. 

Svenskarna kan vara störda av fransmännens 
rörlighet och fysiska intrång i deras intima sfär. De 
kan känna sig hotade och dra sig tillbaka medan 

fransmännen kan uppleva en brist av spontanitet 
hos svenskarna. 

Även om jag inte har direkt frågat MO resp. GH om alla dessa aspekter, kan man notera 
att de flesta påståenden stämmer överens med verkligheten. Sedan måste vi påpeka att 
dimensionen är både sociologisk och personrelaterad. 

Med sociologisk menar vi att det är socialt föreskrivet i Sverige att t.ex. ej visa sig arg, 
att kontrollera sina uttryck och känslor medan det är föreskrivet i Frankrike att göra 
tvärtom (annars har man ingen social existens, helt enkelt). Vi skulle kunna resonera 
vidare på detta plan, men det aktuella arbetet inte är sociologiskt. Låt oss däremot anta 
att Sverige resp. Frankrike har olika sociokulturella världar, med sina respektive koder 
och värderingar. 

Med personrelaterad menar vi att två svenskar (eller två fransmän) kan agera väldigt 
olika trots att de tillhör samma kultur. Detta kan bero på personliga karaktärer, ens 
uppfostran etc. Många fransmän behärskar sitt beteende och sitt språk, beroende på 
deras regionala ursprung, social tillhörighet, uppfostran mm. Som MO sade, det går inte 
att generalisera. 

Men MO har å andra sidan satt ett finger på en kulturskillnad som är av stor betydelse i 
vårt studium: fransmännen har lättare än svenskar att direkt uttrycka sina åsikter och 
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detta stör svenskarna som kan ta väldigt personligt fransmännens ogillande eller 
reservationer. Detta kan skapa tunga och känsloladdade reaktioner som kan leda – som 
vi har sett i SAAB-Dassault sammanhanget - till att svenska ingenjörer inte längre orkar 
samarbeta med fransmännen, vilket är problematiskt när man vill utveckla långsiktiga 
och förtroendefulla affärsrelationer. 

Avslutningsvis kan vi anknyta till d’Iribarne (1998:100-101) som noterar i sin Volvo-
Renault studie denna skillnad mellan de ”lugna” svenskarna och de ”aggressiva” 
fransmännen: 

Ett argt uttryck har inte samma betydelse och konsekvenser i respektive kontexter. I en 
fransk kontext, betyder detta att man håller stenhårt vid en viktig aspekt av ett beslut som 
man inte vill åsidolägga. Man kan då befinna sig i en nästan permanent ordkamp där 
viljan att övertyga (och vinna) går ihop med verbal aggressivitet. 
Detta sätt att kommunicera är inte nödvändigtvis kopplad till våldsamma känslor och har 
inga konsekvenser när det gäller relationer mellan personerna 19. Om man inte är rädd för 
aggressivare debatter, det är därför att de destruktiva konsekvenserna är begränsade. 
I en svensk kontext är situationen väldigt annorlunda. Den verbala aggressiviteten 
relateras inte till intensiva övertygelser, men till själva relationen. Denna aggressivitet 
betyder att man har lämnat den normala relationen som bör präglas av lyhördhet och 
konsensussträvan, för att hamna i ett register där relationerna mellan personerna blir 
outhärdliga. [förf. övers.] 

Jag kan bara instämma med D’Iribarnes förklaring. Som fransman skall man ha 
synpunkter och försvara sina övertygelser utan att kompromissa (i ett första skede i alla 
fall) ,annars betraktas man som en slätt figur. 

Denna skillnad mellan fransmännens aggressivare sätt att diskutera resp. svenskarnas 
mera konsensuella och behärskade sed är faktiskt av stor vikt. Och när jag rent allmänt 
frågade MO vad han ”aldrig skulle köpa hos fransmännen” var svaret följande: 

Det är som jag sa: det personliga som är så störande för en svensk. Det är som jag sa: man 
kan inte riktigt lära sig det här, det sitter så djupt. 

4.8 SPECIFIK/DIFFUS 

Med specifik respektive diffus kultur menar Trompenaars & Hampden-Turner (se även 
avsnitt 2.5.4) att i en specifik kultur skiljer man tydligt mellan en individs olika 
aktivitetsområden (yrke, familj etc.), medan i en diffus kultur kommer de personliga 
sambanden (stämningen, relationen, etc.) att väga tyngre än i den specifika kulturen, där 
man brukar fokusera på saken (målet, uppgiften, strategin etc.). 

                                                
19  Se även MOs tidigare citat: ” Och sedan går man ut och tar en kopp kaffe, allt är precis som vanligt 
trots att man fick ett personligt angrepp under mötet, och sedan, när man lämnar mötet är det precis som 
ingenting hade hänt.”.  Jag  har  också  fått  under  mina  seminarier  om  fransk  affärskultur  många  sådana  
exempel av ”arga fransmän” som på ett trevligt sätt bjuder de personer med vilka de har argumenterat till 
kaffe eller tom. middag. 
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Författarna påpekade bland annat att den personliga relationen är av stor vikt i en diffus 
kultur: man skall lära känna motparten innan man går till själva affärerna, och ej 
tvärtom (som man gör i en universalistisk kultur där det är business first som gäller). 

Jag har inte fått många synpunkter i denna fråga, men MO uttryckte en mycket tydlig 
skillnad mellan svenskar som prioriterar uppdraget och fransmännen som lägger vikt på 
vem de samarbetar med: 

Ja, för svenskar gäller ”Vad skall man åstadkomma, hur lång tid har vi på oss, hur mycket 
pengar?” Allting så där. Man tar avstånd från det personliga som bara stör. Man säger 
”OK, vi gör det med fransmännen” men vad som gäller är vad man gör, mycket mer än 
med vem man jobbar med. Fransmännen ser inte detta på samma sätt. 

Detta bekräftades av flera deltagare vid SAAB seminarierna, som påpekade hur viktigt 
det  var  att  inte  tala  arbete  vid  en  första  kontakt  med en  fransman.  Jag  noterade  en  av  
dessa synpunkter: 

Jag har lärt mig att ägna lite tid åt att diskutera om lite triviala saker med mina partners 
innan  vi  börjar  prata  jobb.  Vädret,  resan  från  Sverige,  familjen…  Små  saker,  men  det  
roliga är att jag saknar detta när jag är tillbaka hem i Linköping! 

4.8.1 Den personliga relationen väger tyngre hos Dassault än hos SAAB 

MO berättade om ett intressant fall där vikten av den personliga relationen hos Dassault 
avvek ordentligt från vad den betyder hos SAAB. 

Enligt MO är det inte givet att man skall kunna ändra en organisation, en struktur eller 
rutiner i Frankrike. Men den franska relativa oförmågan att anpassa sig till nya 
förutsättningar beror inte på konservatism eller försiktighet (se även osäkerhetskontroll 
dimension, avsn. 4.3), men på de personliga samband som har skapas under de 
förutsättningarna som precis kommer att förändras: 

Den personliga relationen är himla viktig för en fransman, och vi som svenskar har en 
benägenhet att ändra organisationen: vi flyttar folk, de går till ett annat projekt, det 
kommer nya personer med rörlighet i organisationen, och det här stör fransmännen 
väldigt mycket för att de har en relation med någon och plötsligt slutar alla och börjar 
med andra projekt, vilket är helt naturligt på SAAB efter några år. 

Alltså  bekräftar  MO  att  den  personliga  dimensionen  i  en  relation  är  av  stor  vikt  i  det  
franska företaget jämfört med det svenska, vilket tydligt visar att fransmännen lätt 
suddar ut gränsen mellan den professionella (den effektiva) och den personliga (den 
affektiva) sfären. 

MO berättar vidare att en organisationsändring kan störa fransmännen mycket, precis 
därför att ändringen bryter sönder de samband som individerna har skapat sinsemellan: 

Genast känner man då en osäkerhet med fransmännen. ”Vad händer nu? Hur blir det nu 
när det kommer nya personer?”. Man känner att det blir mer störningar på fransk sida om 
vi gör en organisationsändring jämfört med svenska sidan, för oss är det fullkomligt 
naturligt. Och det handlar om att det är så viktigt för fransmännen med personliga 
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relationer, du känner personen, eller, känner… Du behöver inte vara kompis med någon, 
bara veta vem det är, och sånt.  

Detta är en bra belysning av fransmännens motstånd gentemot vissa ändringar, och MO 
förklarade att det är mycket smidigare att ändra en konstellation hos SAAB. Detta är 
viktigt att ta hänsyn till i ett svensk-franskt samarbete, då svenskarna bör vara medvetna 
om att fransmännen inte har den svenska förmågan att skilja mellan person och uppdrag. 

4.8.2 Svenska experter kontra franska generalister: ett exempel på den 
specifika/diffusa dimensionen? 

En annan aspekt av den aktuella dimensionen är den starka kopplingen som finns 
mellan Halls (1976) bredkontext och Trompenaars diffus kultur å ena sidan, snäv 
kontext och specifik kultur å andra sidan (vi har utvecklat detta samband under avsn. 
2.5.4, sid. 88). Sammanfattat förhåller man sig på ett mer generellt, brett sätt till 
verkligheten och problemen i en diffus/bred kontext kultur, och där integreras också 
externa faktorer, vilka enligt en person som tillhör en specifik/snäv kontext kultur inte 
hör till processen. GH påpekar bl.a. hur viktigt sammanhanget är för fransmännen, som 
inte brukar fatta beslut innan de integrerar beslutet i ett bredare perspektiv: 

Det var så att de inte ville säga ja eller nej i början, de ville vänta och se om 
sammanhanget stämde. Sammanhanget är någonting som också är väldigt typiskt för ett 
franskt agerande tycker jag. 

Denna breda, sammanhangsrelaterade inställningen till problemställning och 
problemlösning har vi redan sett under avsnitt 4.3.2 (vi resonerade dock då kring 
osäkerhetskontroll dimensionen), och noterade att svenskarna gärna stödde sig på 
experter för att undvika eventuella fel, medan fransmännen litade på generalister som 
lätt ersatte varandra och bollade frågorna fram och tillbaka. Vi kan härmed upprepa GH 
redogörelse: 

Man hade framför sig så många olika [fransmän] som var så väl införstådda med 
problematiken, hur den skulle hanteras och lösas. Medan jag från min sida fick med mig - 
hur kan man kalla det? - mina ”guruer”, nyckelpersoner som var våra experter på området 
[…]. Men på franska sidan kunde de komma och gå hur som helst, och jag har förstått 
efter ett tag att det hade med den franska diskussionsmodellen att göra: tes, antites, 
syntes. […]. 

Det gjorde att [fransmännen] kunde ersätta varandra väldigt bra, man kunde komma in 
och förklara logiken väldigt tydligt. det var imponerande informationsflöden, och det 
genererade en väldigt hög kunskapsnivå mellan samtliga de här personerna som var 
generalister egentligen.  

Detta kan ses som ett exempel på skillnaden mellan ett specifikt resp. diffust beteende: 

· De diffusa fransmännen litar på generalister (breda kunskaper) som kommunicerar 
med varandra och resonerar retoriskt (tes-antites…), vilket leder till en utvidgad 
diskussions ram. 
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· De specifika svenskarna litar på experter (djupa kunskaper) som kommunicerar och 
resonerar ensidigt (det är de som vet) och inom ramen av en väldefinierad 
problematik. 

Vi skall återkomma till den här motsättningen mellan det svenska linjära, metodiska och 
det franska cirkulära, retoriska tillvägagångssättet eftersom det blir - i samband med den 
franska resp. svenska beslutsprocessen - ett av de viktigaste utfallen av det aktuella 
studiet. Men vi kan innan dess avluta med en intressant synpunkt som GH uttryckte 
angående ”expertmetoden”: 

Jag kände en markerad svaghet i vårt system med experter och guruer, och det här har jag 
känt i andra fall på annat sätt också, när vi jobbade med Dassault Aviation i ett senare 
skede. 

4.8.3 Återkoppling till Trompenaars specifika/diffusa dimension 

SVERIGE FRANKRIKE Presumtiva konsekvenser 

Specifik Diffus  

Rakt på sak! 
Man går direkt till frågan, 

oavsett vem motparten är. 

Vem är du? 
Man vill känna sin motpart 

innan man går vidare. 

Svenskarna kan betrakta fransmännen som 
komplexa. otydliga, medan fransmännen kan 

betrakta svenskarna som fyrkantiga, självsäkra. 

Tydlig, konkret, bestämd 
och metodisk. 

Otydlig, abstrakt, 
nyanserad och retorisk. 

Svenskarna håller kursen framåt medan 
fransmännen svänger; svenskarna håller fast vid 
saken medan fransmännen använder paraboler. 

Man skall vara snabb och 
effektiv. 

Man skall ta sin tid: man 
når fram ändå! 

Svenskarna tycker att fransmännen slösar bort 
tiden medan fransmännen tycker att svenskarna 
missar en del viktiga saker genom att fokusera på 

effektivitet. 

Man skall ha två olika 
agendor: en för arbetet, en 

för det privata livet. 

Det professionella livet och 
det privata livet interagerar 

hela tiden. 

Svenskarna accepterar inte att man blandar ihop 
det personliga och det professionella, medan 

fransmännen inte har något problem med detta. 

Härmed måste jag erkänna att jag inte systematiskt har utrett alla dessa påståenden 
under mina samtal. Jag känner mig ganska osäker på de värderingar som påståenden 
implicit medför. Skall jag fråga SAAB anställda ”Tycker ni att fransmännen är 
ineffektiva?”, eller ”Tycker ni att fransmännen inte riktigt vet vart de skall? Nej… 
Sådana frågor skulle tom. störa mina samtalspartners, som har mycket intressantare 
synpunkter att förmedla när de redogör sina erfarenheter. 

I detta avseende betraktar jag MOs förklaring om svårigheten att ändra en organisation i 
Frankrike pga. de personliga sambanden som individerna har kunnat skapa utöver de 
professionella som värdefull, därför att denna förklaring är saklig, objektiv och har en 
stor betydelse i ett svensk-franskt samarbete. 
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GHs förklaring om den generella, breda, retoriska och sammanhangskopplade 
inställningen som präglar den franska seden att förhålla sig till en problematik är också 
ett värdefullt påstående. 

Under mina egna erfarenheter med svenska företag har jag sett många exempel på 
skillnader mellan fransmän och svenskar, där fransmännen ägnade tid åt att lära känna 
sina  svenska  partners,  vilket  ej  alltid  förstods  av  de  sista  (särskilt  när  de  hade  ett  
flygplan hem i slutet av dagen - se även min redogörelse, sid. 87, där en svensk 
tjänsteman var upprörd av det faktum att hans franska partners slösade på tid genom att 
prata strunt när det var en del arbete som väntade). 

Många sådana exempel finns också i olika dokument (intervjuer av svenska resp. 
franska tjänstemän i exportrådets film ”Le Rendez-vous”, Åkes Dauns medverkan i ett 
TV program, i olika vittnesmål och råd om hur man gör affärer i Frankrike mm). 

Alltså, fransmännen blandar ihop de personliga och de professionella relationerna i en 
betydligt större utsträckning jämfört den vad svenskarna brukar göra, och har ett mer 
generellt - ”diffust”- förhållande till saken än de mer fokuserade ”specifika” svenskarna. 

I detta hänseende kan man också lägga till att det intellektuella (diffusa) arbetet värderas 
högt i Frankrike jämfört med det praktiska (specifika). Vi såg att förmågan att resonera, 
att argumentera, att ta ställning var viktig för individens sociala identitet. 

I det nordiska och protestantiska Sverige värderas inte det intellektuella lika högt. Där 
uppskattas en mer pragmatisk och sakfokuserad inställning till verkligheten, vilket 
Bodin & Fant (1995:108) poängterar: 

Att vara händig och praktisk sitter inte lika högt i kurs hos fransmännen som hos oss. I 
det svenska samhället bör man kunna ta vara på sig själv och inte dra sig för praktiskt 
arbete, medan i Frankrike premierar man intellektuellt arbete, förmåga till abstrakt 
tänkande och finkulturell bildning. Dessa tre faktorer ger status och respekt. 

Denna skillnad bekräftades av GH, när jag påpekade att han beskrev de fransmän som 
han samarbetade 20 med som ganska intellektuella, retoriska, förtjusa i koncept, medan 
man i Sverige tog ett visst avstånd från det intellektuella, som ej är så positivt präglat 
som i Frankrike: 

Jo… Jag tror att vi måste i Sverige titta på olika grupperingar egentligen. Tittar man in på 
samhällsvetenskaplig forskning har man där en intellektuell elit i Sverige också: filosofer, 
historiker, som uttrycker sig i ganska stora penseldrag där man beskriver de stora 
skeenden o.s.v. Och detta med ett elegant språk. Där finns intellektuella. 

Däremot, om man går till tekniska eller ekonomiska fakulteter i Sverige och tittar där hur 
forskningskulturen  ser  ut,  då  är  det  som  du  säger,  där  är  man  inte  filosof  eller  
intellektuell. Man är mera faktaorienterad. 

                                                
20 Detta samarbete handlade inte direkt om SAAB och Dassault, men om SAAB, MIT, Linköpings 
universitet och l’Ecole des Mines (en av de främsta tekniska högskolorna i Frankrike). Samarbetet 
fokuserade på kunskapsutveckling inom flygindustrin. 



KAPITEL 4 – Genomgång av de empiriska fallen 
 

- 174 - 
 

4.9 UPPNÅDD/TILLSKRIVEN STATUS 

Vi såg (Trompenaars & Hampden-Turner, 2008:173) att i vissa kulturer, det är vad man 
gör som avgör ens status (uppnådd status). I andra kulturer beror ens status på ålder, 
klass tillhörighet, position mm (tillskriven status). I det första fallet premieras enl. 
författarna effektivitet, framgångar och resultat. I det andra premieras erfarenhet, makt 
och social bakgrund (familj, skola mm). Vi påstod att Sverige tillhörde en uppnådd 
status kultur medan Frankrike tillhörde en tilldelad status kultur. 

Vi kan utan tvekan etablera ett samband mellan hierarkisk distans och status: i en 
hierarkisk organisation bör de olika nivåerna synas, eller märkas på ett annat sätt än i en 
plattare, mer horisontell organisation. Denna synlighet av hierarkin lyfts fram av P. 
d’Iribarne (1998:91) i sin studie av ett Volvo-Renault samarbete genom att citera en 
svensk tjänsteman: 

De kulturella skillnaderna gjorde att vi kände oss lite ödmjuka inför kungen […]. Alla 
symboler som visar att man är en viktig person används hos Renault. [förf. övers.] 

Vilka symboler? D’Iribarne utvecklar inte denna fråga i sitt studium, men vi kan anta att 
det handlar dels om materiella symboler såsom ett arbetsrums storlek och inredning, 
egen sekreterare och parkeringsplats, vissa förmåner; dels om immateriella signaler som 
språket (vårdat, rikt och med det rätta uttalet), klädsel, attityd och kroppshållning. Allt 
detta är bara presumtioner som utgår från min egen kännedom av min egen kultur (men 
som tas upp av Bourdieu, 1984). D’Iribarne (Ibid.:91) citerar däremot franska ingenjörer 
som bekräftar att statusskillnaderna ej är så omfattande hos svenskarna: 

Alla [hos Volvo] har lika villkor och arbetar i samma arbetsmiljöer, statusskillnaderna 
mellan ingenjörer och tekniker är knappt kännbara. [förf. övers.] 

Vi noterade också under avsnitt 2.5.5, sid. 91, vikten av vad man i Frankrike kallar ”les 
Grandes écoles” (Bourdieu, 1989), och påpekade att det gav pondus att visa på vilken 
högskola man studerat på sitt visitkort. 

4.9.1 Skolan väger tungt i den franska affärsvärlden 

Denna  franska  egenskap  -  att  framföra  sina  akademiska  meriter  -  tas  upp  av  MO som 
svarade på följande fråga ”Syns den hierarkiska skillnaden i Frankrike på något sätt, 
genom vissa markörer, signaler som inte skulle synas i Sverige?”: 

Oh ja, det gör det. Och det är väl känt. Om du inte har gått den rätta skolan, t.ex., är det 
nästan omöjligt att få vissa jobb. För att få dessa jobb måste man ha gått l’Ecole 
Polytechnique, l’Ecole des Mines osv. Det ger status och väger tungt. 

Detta kan bekräftas fullständigt, och det är välkänt att Renault, t.ex. är ett företag vars 
ledning uteslutande kommer från l’Ecole polytechnique. MO uttrycker sedan sitt 
förvånande över att fransmännen ständigt presenterar sig genom att visa sina (gamla) 
akademiska meriter: 

Det första en fransman presenterar är vilken skola han har gått, vilken utbildning han har. 
I Sverige skulle du aldrig fråga någon i vilken skola han har gått, utom ”Vad gör du”, och 
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man svarar ”Jag ansvarar för det här” eller ”Jag jobbar som ingenjör”. Ja, det viktigaste 
just idag, och inte vad man höll på med för 20 år sedan 21. 

MO däremot lägger slutligen ingen större vikt på fransmännens strävan efter att visa sin 
status: 

Javisst är det viktigt här nere med status. Jag skulle inte överdriva med det här eller. Det 
finns  sådana  herrar  med  ett  slags  gammaldags  sätt  att  visa  sin  status,  men  det  är  inget  
stort, inget problem alltså. 

Sedan kan man diskutera kring begreppet uppnådd respektive tillskriven status. Kan den 
höga  status  som  ett  diplom  från  en  fransk  Grande  école  ger  kallas  för  ”tilldelad”,  
egentligen? Att gå in i en Grande Ecole är en riktig kamp, en lång resa som börjar under 
barndomen (man skall gå de rätta skolorna redan då). Många försöker, men få lyckas. 
Kan man verkligen tala om tilldelad status, då flera år av svett och blod krävs för att nå 
sin höga akademiska status? 

Borde man inte tala då om uppnådd status, eftersom det inte är givet att orka den långa 
vägen mot toppen? Nyansen ligger i det faktum att det franska samhället (och därefter 
den franska kulturen) har definierat en institutionaliserad väg mot toppen: en grupp 
elitskolor som ger både status och pondus till sina studenter. 

Den självlärda och företagsamma self made man som når toppen i Trompenaars 
uppnådd status samhället har inte mycket gemensamt med den högt utbildade och 
etablerade produkten av den elitiska franska högskoleinstitutionen. 

Detta i sin tur gör att det ”intellektuella” värderas högt i Frankrike, och detta på 
bekostnad av det materiella, det praktiska (vi har precis sett detta i slutet av föregående 
avsnitt - se även Bodin & Fants citat, där det var intellektuellt arbete, abstrakt tänkande 
och finkulturell bildning som gav status i Frankrike). De välutbildade franska 
tjänstemännen kommer ofta att ha en viss överlägsenhet gentemot kollegor som 
betraktas ha en lägre status. Detta åberopas av d’Iribarne (Ibid.:91): 

Den franska stilen betraktas som arrogant [av svenskarna] ”Fransmännen var mycket 
självgoda, inte tillräckligt ödmjuka för att ifrågasätta sig själva. […] Den franska 
intermediära hierarkin (avdelningschefer och FoU direktörer) var nedlåtande, icke 
positiv”. [förf. övers.] 

Vi kan avluta detta avsnitt med en synpunkt som en deltagare vid SAAB seminarierna 
uttryckte apropå franska högre tjänstemäns status och bildningen, synpunkt som liknar 
flera andra i samma anda som jag har hört i olika sammanhang: 

Våra franska partners är mycket medvetna om Dassaults historia, om den franska 
flygindustrins utveckling. De är historia intresserade och har en bättre allmänbildning än 
den som vi har. Det betyder inte att de är bättre ingenjörer, men man känner sig lite 
underlägsen som svensk när det gäller att diskutera andra frågor än de tekniska. 

                                                
21 Detta exemplifierar också den monokrona v:s polykrona relationen med tiden. Den monokrona lägger 
vikt på nu- och framtiden, medan den polykrona lägger vikt vid det förflutna  (Trompenaars, 2008). 
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4.9.2 Återkoppling till Trompenaars uppnådda/tilldelad status dimension 

Vi har tidigare dragit fram några påstådda konsekvenser relaterade till skillnaderna 
mellan fransmännens resp. svenskarnas relation till status: 

SVERIGE FRANKRIKE Presumtiva konsekvenser 

Uppnådd status Tillskriven status  

Inga större statusskillnader 
mellan tjänstemän, 

tekniker, arbetare mm. 
(egalitarism). 

Stora statusskillnader 
mellan tjänstemän, 

tekniker, arbetare mm. 
(elitism). 

Franska chefer/tjänstemän kommer ej att inblanda 
sig i verksamheter på lägre nivå. Svenskarna 

däremot kan göra det. 

De som har makten vill inte 
visa det. 

De som har makten skall 
visa det. 

Franska chefer hävdar sin makt (privilegier, 
markörer etc.), svenskarna är diskretare. 

Den professionella 
bakgrunden väger tyngre 
än själva studierna och 

tillhörande titlar 

Studier, högskolan, titlar 
väger tungt i ens status. 

En fransman utbildad i de bästa högskolorna tar sin 
status och befogenheter som givna. Detta har 

däremot ingen betydelse för svensken som är vad 
han/hon gör. 

Ledarna är av varierande 
ålder. De har visat sin 

kompetens vid olika poster. 

Ledarna är relativt äldre, 
och har blivit utnämnda 

utifrån olika 
kontexter/förhållanden. 

En svensk juniormanager kan ha samma 
befogenheter som en fransk chef. Den franska 

senioren kan underskatta sin yngre svenska 
partner. 

Vi har redan sett att dessa fyra påståenden stämmer överens med den verklighet som vi 
har observerat. 

Det första påståendet (inblandning av svenska chefer i verksamheten och tvärtom när 
det gäller franska chefer) har vi behandlat under dimensionen hierarkisk distans, där GH 
berättade om en svensk chef som tappade sin kredit därför han hade sysslat med 
uppgifter som enligt fransmännen egentligen berörde lägre hierarkiska nivåer (se även 
citatet sid. 148-149) 

I det andra påståendet (hur franska chefer hävdar sin makt) har vi sett (i d’Iribarnes 
Volvo-Renault fallet) vad svenska tjänstemän tycker om franska chefers nedlåtande 
attityd gentemot sina underordnade. 

När det gäller det tredje påståendet (vikten av bakgrunden) har vi sett hur viktig 
utbildningen är för franska tjänstemän, vilket förvånar MO som påpekar, som vi sett, att 
för en svensk det är vad man gör nu som är viktigt, ej vad man gjorde för tjugo år sedan. 

Det sista påståendet (äldre franska tjänstemän mot yngre) har vi redan behandlat under 
dimensionen hierarkisk distans (avsnitt 4.2.1), där vi citerade GH som berättade: 

Vi träffade hos Dassault ungefär motsvarande personer. Typiskt, och det här är något som 
väldigt ofta har hänt på samma sätt, var det så att vi var yngre än de som vi träffade, med 
lite mindre formell seniorposition i vårt företag. Men vi hade ett inflyttande i företaget 
som var jämförbart i nivå med dem som vi träffade hos Dassault. 
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4.10 TIDSUPPFATTNING 

Vi sade att den svenska kulturen skulle betecknas som monokron, och den franska 
polykron. Vi kan härmed påminna om att i en monokron kultur betraktas tiden som en 
linjär  sekvens  av  händelser  (en  uppgift  efter  den  andra,  enligt  ett  A-B-C  planerat  
schema, framtidsinriktad logik) medan tiden betraktas som mer diffus, abstrakt och 
cirkulär i en polykron kultur (parallella uppgifter, ”fram och tillbaka” logik). 

Att respektera tiden (punktlighet, deadlines) är föreskrivet i en monokron kultur medan 
tiden kan tolkas i en polykron kultur där punktligheten egentligen inte är av så stor vikt. 

Vi skall se att våra fall (huvudsakligen Neuron-fallet) bekräftar uteslutande de 
ovannämnda kulturskillnaderna: man betraktar inte tiden på samma sätt beroende på om 
man är en fransman från Dassault eller en svensk från SAAB. 
Innan vi går igenom vad dessa skillnader innebär, kan vi citera MO som upplever 
tidsuppfattningen som en väsentlig skillnad: 

Just  det  här  med  tiden  som  är  så  viktig  för  svenskar:  med  en  tidsplan,  man  börjar  på  
vänsterkanten och man är färdig vid högerkanten. 
Detta fungerar inte för fransmännen. Fransmännen sätter upp en tidsplan, men den är som 
den ser ut just nu. Och den kan naturligtvis ändra på, beroende på vad som händer och 
sådana saker. […] Det måste man värdera, tycker jag, när man jobbar med en fransman, 
och ha i huvudet ”Gäller verkligen datumet?” 

I detta citat uttrycks på ett tydligt sätt att svenskar betraktar tiden linjärt (”från vänster- 
till högerkanten”), alltså den raka vägen från A till B medan fransmännen tar uppenbara 
friheter (”beroende på vad som händer”) när det gäller hur vägen från A till B skall se ut 
(om det är så att det verkligen är B som blir det slutgiltiga målet!). 

4.10.1 För svensken är tidsplanen en lag, för fransmannen en fingervisning 

Skillnaden mellan den franska resp. den svenska tidsuppfattningen är stor, och visar att 
fransmän och svenskar har helt andra prioriteringar när de företar ett projekt - med 
omfattande konsekvenser som följd. MO exemplifierar problematiken: 

En svensk ser en tidsplan som en lag, dvs. där borta den 31:a i 1:a  är vi klara. Nja, vi får 
se säger fransmännen, hur långt vi har kommit. Just de här bitarna är svåra… 

Om vi säger med fransmännen att det skall vara klart den 1:a i 12:e, då kan man fundera 
som svensk ”Är det riktigt den 1:a i 12:e eller inte?” och ”Hur skall jag förhålla mig till 
det här datumet?”; för är det så att jag blir färdig den 1:a i 12:e och fransmännen inte är 
det, innebär det att jag måste sitta och göra om det hela i efterhand, för att fransmännen 
kommer med sina grejer och då måste man jobba några veckor till. 

Och jag spenderar mycket pengar och mycket tid för att det skall vara klart den 1:a i 12:e, 
men för fransmännen var det bara ett relativt datum. 



KAPITEL 4 – Genomgång av de empiriska fallen 
 

- 178 - 
 

Alltså betraktas en för svenskarna viktig deadline 22 som  ett  relativt  datum  av  en  
fransman, och, som MO säger, detta kostar tid och pengar. Jag frågade MO om han 
hade en förklaring till den franska relativa inställningen till tiden, och han kom med 
följande svar: 

[Fransmännen] var inte riktigt färdiga därför de tyckte att den tekniska lösningen inte var 
riktigt bra, utan man kunde jobba vidare några veckor till för att få en ännu bättre teknisk 
lösning. 

Detta är väldigt intressant, därför att jag personligen aldrig hittills hade hört eller läst 
något relevant kring fransmännens påstådda förseningar, utom att fransmännen ansågs 
vara oseriösa, opålitliga: ganska negativa fördomar utan vidare reflektion, egentligen. 

Men vi kan se - i vårt fall - att det inte handlar om slapphet, men, tvärtom, om en viss 
professionalism, t.o.m. perfektionism: fransmännen prioriterar lösningen framför 
tidpunkten, även om detta kan störa det planerade arbetsförloppet. Jag frågade vidare 
MO om den relativa v:s den objektiva relationen till tiden: tidpunkter är flexibla och kan 
andras för fransmännen, medan de är fasta för svenskarna: 

Man måste ställa en grundläggande fråga: vad är viktigast? Tiden eller lösningen? Och i 
det svenska fallet är det givet: det är tiden i 9 fall av 10. För fransmännen är det inte så. 
Kanske i 7 fall av 10 är det resultatet som gäller. Oavsett när man når resultatet. 

4.10.2 Tid eller resultat: en konflikt mellan två paradigm. 

Tid kontra resultat… Jag påpekade för MO att det fanns en konflikt mellan dessa två 
paradigm, eftersom man sällan får både det bästa resultatet i samband med den kortaste 
fristen. ”Ja, absolut” svarade han, och bekräftade att för svenskarna var resultatet det 
som man får vid den planerade tidpunkten, medan fransmännen lätt skjuter fram 
deadlinen om de tycker att de får ett bättre resultat senare. 

Jag frågade sedan MO om han tyckte att svenskarna var väldigt effektiva eftersom de 
når resultatet i tid medan fransmännen inte kan göra det. 

Om tiden är viktig, så betyder det att resultatet man får den 1:a i 12:e är kanske tillräckligt 
bra. Men här känner fransmannen att han har en bättre lösning, och han kan fortsätta att 
jobba på den här lösningen, och förfina den, finslipa den tills tiden blir viktig för honom 
också. Någonstans blir tiden viktig för alla, då lämnar man ifrån sig arbetet. 

För fransmannen blir det en bättre lösning, men i det första fallet tycker svensken att det 
var tillräckligt bra, och i tid, men han lämnar ifrån sig den perfekta lösningen. Och man 
måste vara väldigt observant med allt det här: man måste veta vad som är viktigt. Är inte 
tiden så viktig egentligen? Då skall jag kanske förhålla mig som svensk på ett annat sätt. 

                                                
22 Rent semantiskt kan man notera att ordet deadline (ursprungligen engelskt men adopterat i Sverige) 
innehåller det symboliskt starka begreppet ”dead”. Alltså, ”dead” kan relateras till det faktum att 
processen är på dödläge om deadlinen inte respekteras. Det franska språket har inget liknande begrepp: 
deadline motsvarighet är den franska échéance, vilket är ett mycket mjukare och lösare begrepp. En 
fransk échéance (eller date-limite, som också förekommer) är inget mer än ett datum som i bästa fall 
respekteras, i värsta fall ignoreras, men sällan betraktas som för evigt fast i tiden. 
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Det här med tiden och resultat är något som sitter väldigt djup i varje kultur, två olika 
tankesätt. Ja just det här, hur man förhåller sig till tiden, det är väldigt viktigt. 

Det finns inte mycket att tilläga, utom att vi har inför oss en mycket intressant 
exemplifiering av konflikten mellan en monokron resp. en polykron kultur. Vi kan 
också påpeka hur konstruktivt MO förhåller sig till den här skillnaden: istället för att 
vara fången i sitt sätt att betrakta tiden, har han förstått i djupet vad tiden innebär för 
sina franska partners och sett att ett ledigare förhållningsätt till en tidsplan ej betyder att 
man är oseriös eller opålitlig. Man har andra prioriteringar, vilka kan vara legitima på 
sitt sätt. 

Vi kan härmed dra en parallell mellan denna konflikt och den ram i vilken svenskarna 
brukar röra sig vid beslutprocesser: man får då från sin hierarki en ekonomisk- och en 
tidsram, och det är viktigt att respektera dessa ramar. Den franska diskussionsseden (tes-
antites-syntes) passar inte riktigt i en alltför tydlig ram: man diskuterar så länge 
argumenten finns, oavsett hur lång diskussionen blir, även om de tidpunkter man hade 
fastställt inte respekteras. 

4.10.3 Om punktlighet 

Under SAAB seminarierna var ett återkommande påstått drag angående fransmännen 
deras allmänna brist av punktlighet. Jag frågade MO om detta och han svarade: 

Nej, man är inte punktlig, men det är inte ett så stort problem som deadlines i ett projekt. 
Det är tvärtom lätt att lära sig när man kommer hit. Man vet att möten aldrig börjar i tid, 
att folk är försenade, att möten aldrig slutar i tid och håller ofta på längre och sådana 
saker. Javisst är det en stor skillnad. 

MO bekräftar fransmännens lediga relation till punktlighet, men lägger inte så stor vikt 
vid det. Han skiljer mellan vad vi skulle kunna kalla den ”sociala punktligheten” (att 
komma och sluta i tid vid ett möte etc.), och punktligheten när det gäller att respektera 
viktiga deadlines. 

Det svenska mer linjära förhållandet till tiden exemplifieras också med MOs citat 
nedan, som visar att för svensken finns en tid för att arbeta, och sedan en tid för att äta 
osv. Detta välplanerade mönster passar inte fransmännen: 

I Sverige är det väldigt viktigt att mötet börjar kl. 10:00 och slutar kl. 12:00, för att då går 
svensken och käkar. Så är det inte här, mötet börjar en halv timme senare och kan hålla på 
en timme längre än bestämt. Och sedan går man ut och käkar. Visst så är det. 

Jag undrade sedan hur MO tolkade fransmännens ständiga förseningar. Tycker han som 
svensk att fransmännen inte har någon respekt för sina arbetspartners? 

Ja, man upplever det så i början, när t.ex. man kommer till mötet i tid, kl. 10:00, finns det 
ingen där och sedan sitter man och väntar i en halv timme. I början upplever man detta 
som att det är respektlöst: ”Man slösar bort min tid!” Det här betraktar man som en brist 
på respekt. 

En vidare reflexion leder dock MO att ta avstånd från hans första intryck, och tom. att 
anpassa sig till sina franska kollegors vanor: 
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Men  egentligen  är  det  inte  det,  det  är  inte  brist  på  respekt,  utan  att  det  är  ett  
förhållningssätt till när möten börjar, och man lär sig det. Jag märker det på mig själv: jag 
kommer sällan till möten i tid, det är ingen idé. Jag kommer själv en kvart, en halv timme 
senare, och det är inte därför jag har ingen respekt för de andra, utan att jag tar hand om 
min egen tid: jag vill inte sitta och vänta på alla andra i en kvart! Nej, i början känns det 
så med brist på respekt och så, men man lär sig och anpassar sig ganska snart. 

Avslutningsvis kan vi påstå att det finns två nivåer när det gäller fransmännens relation 
till tiden, en störande resp. en mindre störande nivå: 

· Den störande nivån är fransmännens benägenhet att prioritera resultatet före tiden när 
man håller på ett projekt. Denna prioritering strider emot svenskarnas allmänna 
respekt för deadlines, och är ett djupt sittande kulturellt drag hos fransmännen. 

· Den mindre störande nivån gäller mer dagliga arbetssituationer (tidpunkter, möten 
etc.) till vilka en svensk relativt lätt kan anpassa sig: det handlar mer om sociala 
koder och beteendemässiga egenskaper, som går att begripa till slut. 

4.10.4 Återkoppling till Trompenaars monokrona/polykrona dimension 

Många av de presenterade skillnaderna och konsekvenserna som vi kom fram till under 
avsnitt 2.6 stämmer med verkligheten. 

SVERIGE FRANKRIKE Presumtiva konsekvenser 

Monokron (sekventiell) Polykron (synkron)  

Man sysslar med en sak i 
taget. 

Man kan syssla med flera 
saker samtidigt. 

Svenskarna kan vara störda av fransmännens 
spridda sysslor, och betrakta dem som 

oorganiserade eller opålitliga. 

Framtida möjligheter är 
talrika, och kompetens, 

effektivitet och teknologi är 
nyckelbegrepp. 

En stark historisk tradition 
och ett rikt kulturellt arv är 

viktiga förutsättningar. 

Fransmännen kommer att lägga stor vikt vid 
prestige, erfarenheter och kulturella referenser 

jämfört med vad svenskarna gör. 

När det gället frågan om att syssla med en sak/flera saker i taget är det svårt att få ett 
tydligt svar på. Däremot berättar GH att vid viktiga möten fransmännen kunde driva 
flera saker parallellt och ersätta varandra medan svenskarna med sina experter höll en 
mer linjär och metodisk förhållning till processen: 

Och det här var ju frapperande, det här handlade om möten som pågick under flera dagar 
och under en tid där det hände massor. Det innebar att Dassaults nyckelpersoner ju var 
hårt upptagna med allting som hände runt omkring, och de kunde inte delta flera dagar i 
rad allihopa. Det som blev tydligast var hur de kom in och gick från möten, hur de kunde 
ta stafett pinnen från varandra, hur de kunde fortsätta och förklara. Man hade framför sig 
så många olika personer som var så väl införstådda med problematiken, hur den skulle 
hanteras och lösas. 23 

                                                
23 Se även GHs citat sid. 171. 
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Apropå den andra skillnaden (framtidsinriktad effektivitet vs historiskt förankrad 
tradition) kan jag bara åberopa GH som menar 24 att  franska  tjänstemän  är  mycket  
medvetna om (och intresserade av) sitt lands och företags historia. 

Jag tror också att prestige och kulturella referenser är mycket viktiga i Frankrike (se 
även uppnådd/tillskriven status). 

SVERIGE FRANKRIKE Presumtiva konsekvenser 

Monokron (sekventiell) Polykron (synkron)  

En deadline är tvingande. En deadline är vägledande. 
Svenskarna skall vara klara enligt tidtabellen 

medan fransmännen kan leva med förseningar. 

Man skall vara punktlig, det 
är en fråga om respekt för 

den andra. 

Tiden är ett relativt 
begrepp. Saker kan hända, 
som gör att man inte kan 

komma i tid. 

Svenskarna kan irriteras av fransmännens 
opunktlighet, och betrakta förseningar som brist 

på respekt eller metod. 

Man skall planera ett möte, 
och ha en dagordning som 

skall följas 

Planeringen kommer efter 
personerna, och 

konversationen har sin 
egen logik 

Svenskarna kommer att vara störda av 
fransmännens bristande förberedelser inför ett 
möte, vars förlopp kommer att betraktas som 

anarkiskt. 

En effektiv process skall 
vara linjär: A, sedan B, 

sedan C och man 
förverkligar målet/löser 

problemet till slut. 

En effektiv process skall 
vara interaktiv och cirkulär: 
man pendlar mellan olika 

perspektiv som berikar 
varandra. 

En svensk kan vara störd av det sätt fransmännen 
driver ett projekt, som kan upplevas som rörigt. 
Fransmannen kommer att betrakta den svenska 

stegbaserade metodologin som reducerande. 

Vi har precis sett att de två första påståendena (deadline resp. punktlighet) stämmer 
överens med verkligheten, samt underströk att ”deadline problematiken” orsakade större 
problem än ”punktlighets problematiken”. 

När det gäller skillnaderna i planering av möten samt fastställande av dagordning har 
jag inget direkt funnit någon förklaring på 25. Vi behandlade dock indirekt denna fråga 
när MO berättade att ett beslut som togs en fredag inte gällde måndagen därpå, samt att 
fransmännen förhöll sig ganska fritt till tiden för övrigt. 

Det cirkulära vs det linjära förhållningssättet till processer åberopas också av d’Iribarne 
(1998:104), som berättar att för franska ingenjörer liknar den svenska metoden en 
”ångvält” (rouleau compresseur): 

                                                
24 Denna synpunkt framkom utanför fallsammanhanget, vid en mer informell konversation. 
25  Här  igen kan vi påminna om att vi valde en öppen intervjuform i syfte att låta de intervjuade berätta så 
fritt och naturligt som möjligt om sina samarbetsfall. Nackdelen är att vissa punkter/skillnader tar mycket 
utrymme på bekostnad av andra. Fördelen är däremot övervägande: de intervjuade fokuserar spontant på 
de skillnader som de anser vara av stor vikt och som kan skapa problem i ett svensk-franskt samarbete. 



KAPITEL 4 – Genomgång av de empiriska fallen 
 

- 182 - 
 

Det år en riktig ångvält: [svenskarna] går fram steg efter steg med stöd på beprövade 
lösningar, och vi vill göra större steg, gå fortare.[…] Om vi har gjort fel, om det inte 
fungerar, börjar vi om med något annat. [förf. övers.] 

Att den linjära A-B-C metoden brukar prägla den svenska processstilen bekräftas också 
av GH resp. MO: 

I det svenska systemet är vi präglade av den amerikanska och den tyska kulturen, som är 
ganska metodorienterade: att lösa ett problem. Man bestämmer ”här har vi problemet” 
och sedan är det A - B - C - D. Och sedan fram till lösningen, och så vidare. [GH] 

Man betraktar tiden linjär i Sverige, och inte linjär i Frankrike där man går fram och 
tillbaka. [MO] 

4.11 RELATION TILL NATUREN 

Trompenaars & Hampden-Turner (2008) skiljer mellan kulturer som strävar efter att 
kontrollera naturen resp. kulturer som anpassar sig till sin naturliga omgivning. 

I den första kulturen har man en dominant attityd gentemot omgivningen, är 
konfrontativ, lägger vikt på sin egen position i sin egen grupp i sitt eget företag, är inte 
rädd för konflikter och upplever sig obekväm när omgivningen ej går att kontrollera 
(t.ex. vid förändringar). Vi betraktade i samstämmighet med författarna att Frankrike 
tillhörde en sådan kultur. 

I den andra kulturen har man en mer flexibel och kompromissvänlig attityd gentemot 
omgivningen och miljön. Man är harmonisk, lägger vikt vid den andra (kollegan, 
kunden) och anpassar sig när omständigheterna ändras. Sverige ansågs tillhöra denna 
kultur. Jag har inte ställt direkta frågor ang. relation till naturen, men Neuronfallet 
innehåller information - bl. a. om betydelse av konflikter - som kan upplysa om denna 
dimension (som i många avseenden, som vi har sett, kan relateras till Hofstedes 
maskulin/feminin dimension). 

4.11.1 Svenskar stävar efter kompromisser medan fransmän inte befarar 
konflikter 

Enligt Trompenaars & Hampden-Turner (Op. cit) strävar en miljöhänsynstagande kultur 
efter en viss harmoni: man anpassar sig lätt till omgivningen och omständigheter, vilket 
leder till att man lättare undviker att hamna i konflikt med den naturliga eller mänskliga 
miljön. Vi har antytt att konsensussträvan var grundläggande i den svenska kulturen 
(särskilt vid beslutsprocesser), och vi behöver inte återkomma till det en gång till. 

På ett mer allmänt sätt kan man också härmed åberopa hur naturen och människan är 
viktiga i den svenska mentaliteten, som respekterar båda begreppen med stort allvar: 
män, kvinnor, barn skall leva i harmoni med varandra och med dess omgivning. 
Konflikter är då ytterst ovälkomna och störande, och kan tom. betraktas som ett rent 
misslyckande. MO påpekar följande: 
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Man letar  efter  konsensus därför  att  man inte  gärna vill  ta  konflikt  […].  Det  är  klart  att  
konflikt i Sverige är ingenting man vill ha. Då har man verkligen misslyckats i sin strävan 
efter konsensus. 

För fransmännen är inte konflikten så negativt laddad: 
En konflikt är oerhört obekväm för en svensk medan det är mer naturligt där nere [i 
Frankrike]. Ja, det är en del av arbetet där nere, att just ha de här lite mera konfliktuella, 
stormiga mötena.[…]. Att hamna i konflikt är väldigt jobbigt i allmänhet för en svensk 
grupp eller person, att hamna i en konflikt försöker man alltid att undvika. Det gör man 
inte där nere. Jag skulle inte säga som vissa att man söker konflikter där nere, men man 
undviker dem inte. 

Detta bekräftas också av flera deltagare vid SAAB seminarierna. Jag noterade i mina 
anteckningar följande synpunkt: 

Fransmännen är väldigt pushiga under diskussionerna. De är mycket mera aggressiva än 
vi är. De för fram sina pjäser utan hänsyn till motparten. 

Vi har sett att fransmännens starkt uttryckta känslor också störde svenskarna 26, vilket 
kan sättas i relation till fransmännens orädsla för konflikter: vi har å ena sidan fransmän 
som direkt uttrycker sina synpunkter och försvarar dem utan att kompromissa, även om 
det leder till konflikt, medan å andra sidan har vi konsensusvilliga svenskar som gör 
precis tvärtom! 

Jag undrade spontant hur situationen kunde utvecklas vid förhandlingar där ”aggressiva 
konfliktbelägna fransmän” diskuterar med ”lugna konsensuella svenskar”. Är tom. 
någon form av dialog möjlig mellan så olika kulturer? 

4.11.2 Två olika förhandlingsstilar 

Vid upprepade tillfällen framkom det i våra fall att diskussioner med fransmännen var 
ganska fria: fransmännen kunde lätt gå fram och tillbaka, ta vissa friheter med 
diskussionsämnets ram, använde ett dialektiskt sätt att förhålla sig till problemen (tes-
antites-syntes). Denna dialektiska metod är i grunden konfliktbaserad: man konfronterar 
en tes och en antites, i syfte att dra en syntes - en lösning - utifrån denna opposition 27. 

Även om mina källor inte har påpekat några omfattande problem som skulle vara 
relaterade till skillnaden mellan den konfrontativa franska och den konsensuella svenska 
stilen (utom vad MO betraktade som personliga angrepp), framkom det i deras propåer 
att förhandlingsstilarna faktiskt var olika. GH påpekar: 

                                                
26 Vi kan härmed också upprepa d’Iribarnes (1998:111) analys ” Denna aggressivitet [hos fransmännen] 
betyder [för en svensk] att man har lämnat den normala relationen som bör präglas av lyhördhet och 
konsensussträvan, för att hamna i ett register där relationerna mellan personerna blir outhärdliga”.  
27 Denna dialektiska (och aristoteliska) syn på problemlösning underbygger hela det franska klassiska 
utbildningssystemet. Man börjar redan vid högstadiet att tillämpa den retoriska tes-antites metoden på 
sina arbeten. Då är det viktigt att kunna visa att man kan bolla fram och tillbaka en fråga, utveckla 
argument och motargument samt konfrontera dem för att till slut ta ställning. Alltså är det inte ”Alla skall 
vara överens” principen som gäller, utan ”Jag tycker att…” principen! 
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Vi har inte valt ett sådant fall direkt men just detta med förhandlingar är en central fråga. 
Liksom att gå ut och ta tydligare positioner hos de franska medan svenskar, som jag, är 
vana vid konsensus. 

Att utgå från tydligare positioner åberopas också av Trompenaars & Hampden-Turner 
(2008:363-364) som hävdar att man gärna spelar högt och hårt för att testa motpartens 
förmågor  i  en  kultur  som stävar  efter  kontroll  av  naturen:  logiken  är  konfrontativ  och  
icke konsensusorienterad. 

Kulturer som tror att det finns universella lagar är övertygade om att man kan hitta en 
konsensus kring dessa regler [...] Detta är typiskt för USA, Storbritannien, Sverige och 
Nederländerna, som ser framsteg som en kontinuerlig kunskapsbyggande process. 
Kulturerna som försvarar partikularistiska intressen, såsom Frankrike, Japan, Italien, är 
mer dialektiska: olika individer eller grupper har antagonistiska syften, vilket leder till 
störningar och rivaliteter. Där dominerar tes-antites modellen, och tidigare förkastade 
argument eller teser kan komma tillbaka när som helt till ytan. [förf. övers.] 

Man kan etablera en intressant länk mellan universalism resp. anpassning till natur å ena 
sidan, partikularism och kontroll av naturen/människan å andra sidan. Likaväl kan vi se 
att den första konsensusbaserade modellen är betydligt mindre cirkulär/polykron än den 
andra, där argumenten kommer fram och tillbaka in i en förhandling som ser ut som en 
konfrontation: fransmännen ”ser livet som en idékamp” och den franska management är 
både ”politisk och intellektuell” hävdar Trompenaars & Hampden-Turner (Ibid.:364). 

4.11.3 Återkoppling till Trompenaars relation till naturen dimension 

Vi hävdade (avsn. 2.5.7) att svenskarna tillhörde en kultur där man gärna anpassade sig 
till naturen, medan fransmännen strävade efter att kontrollera den: 

SVERIGE FRANKRIKE Presumtiva konsekvenser 

Anpassning till 
naturen/omgivningen 

Kontroll av 
naturen/omgivningen 

 

Flexibel attityd, strävan 
efter fredliga 

kompromisser. 

Dominant, konfrontativt 
förhållningssätt med de 

andra. 

Den kompromissvillige svensken kan vara störd av 
fransmännens mer aggressiva sätt att bete sig. 

Man premierar harmoniska 
relationer, dialog och 
undviker konflikter. 

Man tvekar inte att hamna i 
konflikt för att värna sina 

övertygelser. 

Svenskar kan dra sig tillbaka från situationer som 
de upplevs som konfliktuella, medan fransmännen 
inte har några problem med spända förhållanden. 

Tålamod, lyhördhet, 
diplomati men också 
bestämdhet leder till 

lyckade affärer. 

Man skall spela högt och 
hårt för att testa 

motpartens förmågor. 

Svenskar kan vara störda av fransmännens 
”pushiga” sätt att framhäva sina argument/krav. 

Fransmännen kan tolka svenskarnas 
sammanhållning som en brist av stridsvilja. 

Lätthet när förutsättningar 
ändras, när omgivningen 

anses vara svårare. 

Obehag när förutsättningar 
ändras, när omgivningen 

anses vara svårare. 

En svensk kan acceptera ändringar (omplaceringar, 
omstruktureringar) medan en fransman kan 

reagera och motstå förändringar i sin omgivning. 
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De tre fösta påståendena stämmer väl med den verklighet som vi har studerat. Våra 
källor har antytt att fransmännen var konfrontativa, tvekade inte att hamna i konflikt 
samt satt ribban högt med sina krav för att testa motparten. 

Vi kan härmed triangulära detta med d’Iribarne (1998:108) som citerar svenska Volvo 
ingenjörer: 

Förhandlingsförhållandena var i obalans: vi kunde inte skicka ner en icke stridsvillig 
svensk expert som skulle möta tio franska ansvariga som skulle ifrågasätta varje ord. […] 
Vi hade skickat våra män till en mission impossible. Resultatet blev att vi befann oss med 
ryggen mot väggen och kompromissade utifrån en underordnad position. [förf. övers.] 

Detta påminner om vad GH berättade tidigare om svenska experter vs franska 
generalister som flitigt använde en tes-antites modell. 

D’Iribarne återkommer ofta till denna skillnad mellan den franska resp. den svenska 
förhandlingsstilen. Först citerar d’Iribarne (Ibid.:96) svenska ingenjörers uppfattningar: 

För fransmännen är konflikten naturlig, och man skall inte vara rädd för den. […] För 
fransmännen är argumentation en del av arbetsprocessen: för att försvara sina positioner 
kritiserar de starkt andras argument. Fransmännen var mycket bättre på att förhandla. […] 
Vi undviker konflikter, strävar hela tiden mot att hitta en kompromiss. [förf. övers.] 

Sedan redovisar d’Iribarne (Ibid.:97) franska ingenjörers syn på saken: 

Vår förhandlingstaktik har varit att kväva motparten. På detta sätt, när det första slaget 
har varit starkt, har anfallaren en enorm förhandlingsmarginal: han markerar sin makt och 
tvingar fram sina positioner […].[förf. övers.] 

D’Iribarne påpekar till slut att fransmännen var mycket förvånade över att se att 
svenskarna inte stred på samma sätt som de själva gjorde:  

Vi [fransmän] blev tvungna att säga till dem [svenskar] att de skulle avbryta oss: de lät 
oss tala och sa ingenting, och var väldigt artiga. [förf. övers.] 

Sista påståendet i tabellen ovan gäller anpassning till förändringar och omständigheter 
(en kultur som strävar efter att anpassa sig till naturen har också förmågan att anpassa 
sig till förändringar). 

Jag har inga direkta svar utifrån våra studerade fall, utom att vi har sett att det sett ut 
som att det i första hand var de personliga sambanden som hindrade fransmännen att 
anpassa sig till andra förutsättningar eller konstellationer (se även sid. 170). 

4-12 FALLSTUDIERS ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER 

Vi har under kapitel 2 svarat på de två första av våra forskningsfrågor: 1) Vad 
kännetecknar den franska resp. den svenska affärskulturen; 2) vilka skillnader finns 
mellan dessa kulturer. Vår tredje forskningsfråga lyder:  

Vilka samarbets- och kommunikationssvårigheter kan kulturella skillnader orsaka 
mellan de två kulturerna, och i vilka situationer? 
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Vi har gått igenom Hofstede och Trompenaars teoretiska dimensioner och konstaterat 
att många av de påstådda skillnaderna och svårigheterna stämmer överens med den 
verklighet som vi har observerat i våra empiriska fall. 

Tabellen nedan sammanfattar våra fallstudiers olika resultat i förhållande till 
ovannämnda tredje forskningsfråga, och fokuserar på de dimensioner, problem och 
situationer som kan störa ett svensk-franskt samarbete: 

DIMENSION PROBLEM SITUATIONER 

Lång/kort 
hierarkisk distans 

Beslut fattas högre upp i hierarkin i 
Frankrike, och lägre ner i 
organisationen i Sverige. 

Beslutsprocesser 
(Var i företaget fattas 

beslut?) 

Stark/svag 
osäkerhetskontroll 

Den svenska ledningen delegerar 
beslutanderätten, medan den franska 

hierarkin behåller den. 

Beslutsprocesser 
(Vem i företaget fattar 

beslut?) 

Individ/grupp 
Svenskar strävar efter 

gruppförankrade kollegiala beslut, den 
direktiva franska hierarkin gör inte det. 

Beslutsprocesser 
(Vad legitimerar beslut?) 

Kontroll av/ 
anpassning till naturen 

(samt maskulin/feminin) 

Konsensus och samförstånd premieras 
av svenskar, fransmännen framför sina 

krav och är konfliktbelägna. 

Beslutsprocesser 
(Hur fattas beslut) 

Universalism/ 
partikularism 

En muntlig överenskommelse är en lag 
för en svensk och skall ej ifrågasättas. 

Enbart det skrivna avtalet gäller i 
Frankrike, men det kan dock även 

diskuteras och tolkas. 

Beslutsprocesser 
(Är beslutet bindande?) 

Uttryckta/ 
dolda känslor 

Svenskarna är störda av fransmännens 
agerande, som de tolkar som 

personliga angrepp. 

Övriga situationer 
(Projekt, förhandling, beslut 

mm) 

Specifik/ 
diffus 

De personliga sambanden och externa 
faktorer väger tungt hos fransmännen. 

Grupp- & beslutsprocesser 

Tidsuppfattning 
(monokron/polykron) 

Svenskarna håller tiden, medan 
fransmännen prioriterar resultatet: 

förseningar/störningar i planeringen. 

Projekt- & beslutsprocesser 
(När fattas beslut?) 

Tabellen visar att skillnaderna och problemen är talrika, och att de kan kopplas till 
Hofstede resp. Trompenaars teorier om kulturella dimensioner. 

Den visar också att de problem som uppkommer nästan uteslutande äger rum vid en 
återkommande situation: beslutsprocesser. 
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Vi står härmed inför två olika paradigm när det gäller var,  av vem, när och hur man 
fattar beslut. 

Detsamma gäller vad legitimerar beslutet (gruppens samstämmighet eller ens 
hierarkiska position?) och om beslutet är bindande. Det ser ut som att svenskar resp. 
fransmän befinner sig på två helt olika logiker när det gäller att fatta ett beslut… 

*** 

Att reflektera kring dessa två motsatta beslutsparadigm blir nästa kapitels ämne. På 
detta sätt hoppas vi att våra empiriska fallstudier skall ge ett helt nytt perspektiv på den 
svensk-franska interkulturella problematiken. 
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Jag vill inte att mitt hus skall vara murat åt alla håll, 
inte heller att mina fönster skall vara stängda. 

Jag vill att brisen som kommer från alla länders kulturer 
blåser fritt i mitt hem. 

 
 

 
Gandhi (1869-1948) 
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5.1 STUDIETS ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER 

Efter vår systematiska genomgång av Hofstede resp. Trompenaars tio kulturella 
dimensioner  i  förhållande  till  våra  fallstudier  kan  vi  konstatera  att  vi  dels  har  att  göra  
med svårigheter som starkt - och ibland negativt - påverkat de svensk-franska 
samarbetena som vi har studerat, dels svårigheter som är mindre relevanta inom ramen 
av vår studie. 

5.1.1 Betydande skillnader och svårigheter 

De problem som vi har observerat och som har haft betydande konsekvenser är 
huvudsakligen relaterade till olika hierarkiska distanser, gruppens/individens betydelse, 
individens sätt att hävda sig samt olika relationer till tiden. 

· Problem relaterade till olika hierarkiska distanser 

Det framkommer tydligt i vår studie att de olika hierarkiska distanser som finns hos 
svenskarna resp. fransmännen skapar en del problem i samarbetet. Den hierarkiska 
distansen är högre hos Dassault jämfört med det plattare SAAB. Vad som kan betraktas 
som intressant här är att observera vad som händer när de hierarkiska fransmännen 
samarbetar med de icke hierarkiska svenskarna: en del störningar uppkommer när de 
två olika kulturerna möts. 

Det första problemet är att besluten tas på olika nivåer: nere i arbets-/projektgruppen 
hos svenskarna, högre upp i hierarkin hos fransmännen (vi har sett att SAAB har 
utvecklat ett matchningsdiagram för att bättre anpassa sig till sin pyramidala partner). 

Det andra problemet är att ett svenskt gruppbeslut kan upphävas av en fransk chef, eller 
i bästa fall bli försenat (beslutet bör först godkännas av den franska hierarkin). 

Det tredje problemet är att fransmän resp. svenskar har olika uppfattningar och syften 
när de möts: de första har en väldefinierad referensram i vilken de har delegerats ansvar 
för att fatta beslut, de andra argumenterar konfrontativt utan befogenhet att fatta beslut. 

Dessa tre problem kan förklaras tack vare Hofstedes teorier om hierarkisk distans, men 
Hofstede - som inte har studerat kulturerna i relation till varandra - har inte tydliggjort 
eller uppmärksammat dessa typer av störningar, vilka är intressanta utfall i vår studie.  

· Problem relaterade till olika sätt att kontrollera osäkerheten 

Enligt Hofstede tillhör Frankrike en kultur som strävar efter att undvika osäkerhet (vi 
har  sett  att  man  gör  det  bl.a.  genom  att  ha  en  tydlig  hierarki),  medan  den  svenska  
kulturen vore mindre belägen att kontrollera osäkerhet (man delegerar lätt). Studien 
visar  en  helt  annan  bild:  MO  hävdar  att  svenskar  är  mycket  rädda  för  osäkerhet  (”att 
göra fel”), och att strävan efter konsensus i grupper är ett sätt att kontrollera eventuella 
negativa bifall vid ett beslut. Enligt MO tar fransmännen lättare sitt personliga ansvar 
om ”beslutet går åt pipan”. 

En annan tes som kan förkastas i samband med den osäkerhetsundvikande dimensionen 
är rollen av experter vid förhandlingar och arbetsprocesser. Enligt Hofstede borde 
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fransmännen lita på experter (stark säkerhetskontroll), medan det egentligen är svenskar 
som gör det. Svenskar satsar på allvetande ”guruer” (GHs uttryck) medan fransmän 
brukar låta generalister retoriskt driva förhandlingarna 1. 

Detta betyder att vi har vid förhandlingsbordet två olika syner på hur en diskussion skall 
drivas. Hos svenskar är diskussionen fokuserad på den specifika, tekniska och konkreta 
dimensionen av beslutet medan fransmännen avväger allt omkring beslutet: historiken, 
sammanhanget, möjligheter. Problem uppstår när man prioriterar olika tillvägagångssätt 
och när franska experter resonerar tillsammans med franska generalister: då är det inte 
bara två olika nationella kulturer som möts, men två olika yrkeskulturer. 

· Problem relaterade till vikten av gruppen resp. individen i vardera kulturen 

Ett annat problem som vi har observerat är vikten av konsensus i den svenska kulturen 
kontra den totala frånvaron av konsensussträvan i den franska. Konsensus är något som 
gruppmedlemmar strävar efter, och därför är ett beslut som gruppen har tagit gällande. 
Detta är inte fallet i den franska kulturen, där individens roll är att vinna diskussionen 
genom att driva fram sina argument. Här igen kan problem uppkomma pga. två olika 
syn på hur ett beslut fattas: i samstämmighet för de kollektivistiska svenskarna, i 
konfrontation för de individualistiska fransmännen. För svenskarna är ett beslut taget i 
grupp slutgiltigt, medan detta inte gäller för fransmännen för vilka enbart ett av 
ledningens bekräftade beslut gäller. 

Vi befinner oss igen i två olika världar: i Sverige är gruppen en viktig förankring, 
konsensus och beslutande organ medan i Frankrike är en grupp inget annat än ett forum 
där individer fritt argumenterar och debatterar. Denna skillnad kan relateras till 
gruppens resp. hierarkins roll i beslutsprocesser. Vi har sett att hierarkin hos SAAB har 
delegerat mycket till projektgruppen, och vill ej inblanda sig i gruppens arbete. Då har 
gruppmedlemmar ett stort kollektivt ansvar, som de tar inom en ram som gäller för alla. 
Denna konsensussträvan behövs inte i samma utsträckning hos Dassault: 
gruppmedlemmarnas roll är att bolla fram och tillbaka sina argument, och detta utan att 
behöva fatta ett beslut (vilket tas högre upp). 

Denna bipolära bild av de två kulturerna kan förstås utifrån Hofstedes hierarkisk distans 
och grupp/individ dimensioner. Dock hade inte Hofstede reflekterat kring konsensus 
som ett sätt att fatta ett beslut, vilket kommer fram i vårt studium. Hofstede hade inte 
heller påpekat de problem som kunde uppkomma. 

· Problem relaterade till fransmännens förmåga att uttrycka sina känslor 

MO har presenterat fransmännens förmåga att angripa personligt sina motparter som 
mycket störande, tom. allvarligt (svenska tjänstemän har vägrat samarbeta med 
fransmännen pga. deras personliga sätt att framföra kritik, som vi har sett). 
Detta stämmer väl överens med Trompenaars kulturdimension (uttryckta/dolda känslor). 
Däremot hade jag inte anat att konsekvenserna av fransmännens agerande skulle vara så 
                                                
1 Egentligen ser det ut som att experter helt enkelt finns där beslutet fattas: högre upp i Frankrike, längre 
ner i Sverige. 
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betydande för det svensk-franska samarbetet. Även om vi kan tolka fransmännens 
attityd mer som ett sätt att livligt argumentera än som ett personligt angrepp, påverkar 
fransmännens agerande negativt samarbetsklimatet mellan parterna i de fall som vi har 
redogjort. 

· Problem relaterade till fransmännens oförmåga att skilja mellan person och uppdrag 

Vi har sett att det var en självklarhet hos SAAB att ändra gruppkonstellationer utifrån 
ett visst uppdrag. När uppdraget är klart formas andra projektgrupper med andra 
personer kring nya uppgifter. Man kan inte göra samma sak med Dassault anställda: där 
väger de personliga sambanden tyngre än hos SAAB. I en arbetsgrupp har fransmännen 
skapat personliga relationer med andra gruppmedlemmar, och det blir då svårare att 
upplösa gruppen: medlemmarna vill fortsätta att arbeta tillsammans. 

MO lade fokus på denna skillnad, som kan skapa problem i projektprocesser eftersom 
det inte är enbart projektet som är viktigt för franska ingenjörerna, med också 
samarbetskamraterna. Fransmännen lägger stor vikt vid de samband som har kunnat 
skapas vid ett samarbete, och har svårt att anpassa sig till andra konstellationer, vilket 
svenskarna gör utan problem. 

Denna kulturella skillnad - att prioritera uppdraget framför personen eller tvärtom - 
förklaras av Trompenaars specifik/diffus dimension. Jag anade dock inte att detta skulle 
skapa de organisatoriska problem som MO påpekade: att det är svårt att omorganisera 
en projektgrupp pga. de personliga samband som skapats franska medlemmar emellan. 

· Problem relaterade till fransmännens sätt att betrakta ett avtal/beslut 

Det muntliga löftet gäller i Sverige, ej i Frankrike: där gäller enbart det skriftliga ordet. 
Dock har vi sett att ett skriftligt avtal kan diskuteras vidare, t.o.m. omtolkas av 
fransmännen, medan det är slutgiltigt för svenskarna, vilket skapar problem. 

Dessutom kan fransmän ifrågasätta ett beslut: ”Om man tycker att chefen har tagit ett 
dåligt beslut, ja, i bästa fall gör man ingenting, eller man kan motarbeta det. Det är inte 
säkert att alla beslut gäller” (MO). Denna skillnad kan direkt relateras till Trompenaars 
universalistiska/partikularistiska kulturdimension. 

· Problem relaterade till olika sätt att betrakta tiden 

Att svenskarna resp. fransmännen betraktar tiden på olika sätt framkommer tydligt i vår 
studie. De första arbetar linjärt (GH talar om A-B-C problemlösning metoden medan 
MO berättar att svenskarna börjar på vänsterkanten och slutar vid högerkanten) medan 
de andra är mer cirkulära (enligt de intervjuade, vrider och vänder fransmännen 
problematiken, bollar fram och tillbaka frågorna, argumenterar retoriskt). 

Dessutom har vi sett att fransmännen prioriterar ett resultat framför en deadline vid ett 
projektförlopp, medan resultatet är för en svensk det som man får vid den angivna 
tidpunkten vilken skall respekteras som en lag: detta utgör ett viktigt utfall i vår studie. 
Dessa olika prioriteringar orsakar koordineringsproblem mellan fransmän och svenskar: 
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de första respekterar inte de deadlines som de andra anser vara principiella, med 
förseningar som följd. 
Dessa problem kan relateras till Trompenaars monokrona/polykrona relation med tiden, 
men författarna hade inte åberopat den prioriteringsfrågan (tid eller resultat) som 
uppkommer i våra fall, och som leder oss till att resonera långt bort från den gängse 
stereotypen om de ”opålitliga/opunktliga fransmännen vs de pålitliga/punktliga 
svenskarna”. Vi har härmed en möjlig förklaring bakom förseningarna: fransmännen 
letar efter den ”perfekta lösningen”, medan svenskarna kan kompromissa med resultatet 
i syfte att respektera den angivna tidpunkten. Detta är en ny aspekt för tidsuppfattnings-
dimensionen. 

5.1.2 Skillnader och svårigheter av mindre betydelse 

Vid sidan av ovannämnda betydande svårigheter finns det skillnader som inte är av så 
stor betydelse eller inte leder till särskilda svårigheter inom ramen av det franska-
svenska samarbetet som vi har studerat. Dessa skillnader tillhör det yttersta skiktet av 
lökmodellen (eller den synliga delen av isberget - se även sid. 34) enligt teorin om 
kulturens olika nivåer. 
Till de mindre skillnaderna och tillhörande svårigheter hör vardagspunktligheten: vi har 
sett i våra fall att MO inte var särskilt störd av det, och anpassade sig tom. till den 
franska seden att vara ”lite sen” vid möten. Dessa förseningar tolkades inte som brist på 
respekt, utan som en fransk partikularism som man lätt anpassar sig till. Skillnader 
relaterade till Trompenaars tilldelade/uppnådda status skapade inte heller några stora 
problem. GH berättade att han ofta träffade franska seniorer vid förhandlingsbordet 
medan han, trots att han var yngre, hade samma befogenheter som sina franska kollegor. 
MO berättade om fransmännens vana att ständigt referera till Grandes écoles i vilka de 
hade studerat, liksom att fransmännen - särskilt äldre sådana - visade sin högre position 
genom vårdat språk och klädsel 2. Men detta skapade inga särskilda svårigheter i de 
redogjorda samarbetena. 

Apropå Trompenaars uttryckta/dolda känslor dimension kan man citera det ”charmiga” 
(MO) franska uppträdandet som ej stör svenskarna särskilt mycket (till skillnad från 
fransmännens personliga angrepp). Som de intervjuade säger, det går att vänja sig, att 
leva med alla dessa beteendemässiga skillnader: de har inte samma betydelse som de 
djupa värderingsbaserade skillnaderna som kan störa eller hindra ett samarbete. 

Till sist kan vi påpeka att de flesta handböckerna om fransk affärskultur som finns 
tillgängliga (Svenska Dagbladets Frankrike som arbetsfält, Exportrådets Le Rendez-
vous etc.) faktiskt mest handlar om artefaktsrelaterade skillnader (vardagspunktligheten, 
beteende vid förhandling/möte, vett och etikett mm) än om mer djupgående skillnader 
som dem som vi har fått fram i vår studie och som är av stor betydelse när det gäller att 
lyckas med sina affärer med fransmän och franska företag. 

                                                
2 I sitt eget studium citerar d’Iribarne (1998:91) svenska tjänstemän som säger att fransmännen visar allt 
som kan bekräfta deras höga status i företaget. Se även sid. 174. 
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5.1.3 Studiens huvudutfall 

Efter genomgången av de skillnader och de svårigheter dessa skillnader har medfört i 
verkliga svensk-franska affärsförhållanden, kan vi sammanfatta vårt studiums utfall: 

· De skillnader och problem som vi har observerat kan förklaras och förstås med hjälp av 
Hofstedes resp. Trompenaars kulturella dimensioner 

Det är intressant att notera att inga av de problem som vi har observerat i vår studie har 
hamnat utanför den teoretiska referensramen som vi etablerade (10 dimensioner). Var 
och en av de större svårigheterna som vi har noterat kunde relateras till och förklaras av 
en, och oftast flera kulturdimensioner i kombination: dessa dimensioner har uppfyllt 
sina roller som nycklar, vilka skulle hjälpa oss att öppna vardera kulturens dörrar. Vi 
kunde förvänta oss det faktum att t.ex. svenskarna är monokrona och de franska 
polykrona, och att det skulle leda till störningar i arbetsprocesser, vilket har bekräftats. 
På samma sätt har ett betydande antal beslutsrelaterade problem förklarats av Hofstedes 
hierarkisk distans teori. Detta visar att kulturdimensionsmetoden som vi har använt har 
uppfyllt sitt syfte: att tydliggöra och bryta ner den övergripande problemställningen i tio 
mindre problemställningar (som t.ex. ”Skapar hierarkisk distans problem mellan 
svenskar och fransmän?”). Då kunde vi konfrontera våra påståenden med verkligheten, 
och, som vi har sett, många av de påstådda teserna stämde med teorin. 

· Den empiriska studien ger oss dock en bättre förståelse av, och nya aspekter på vad 
dessa skillnader innebär när de två kulturerna samarbetar 

Om de observerade svårigheterna kunde förklaras och tolkas med hjälp av en eller flera 
kulturdimensioner, var de flesta problemen som vi har identifierat i våra empiriska fall 
nya sådana. Alltså, om vi påstod att en viss kulturell skillnad skulle orsaka störningar 
mellan fransmän och svenskar, var de faktiska störningarna som uppkom mellan 
Dassault och SAAB oväntade, tom. överraskande eftersom varken Hofstede eller 
Trompenaars hade åberopat sådana möjliga svårigheter (vilket är naturligt: författarna 
har inte observerat fransmän och svenskar i relation med varandra). 

Ett exempel kan vara de talrika problem som uppkommer vid gemensamma processer 
(såsom beslutsfattande, projektledning mm.) mellan företagen, problem som är 
relaterade till bolagens platta resp. pyramidala organisation, (hierarkisk distans) eller 
olika sätt att prioritera tidpunkt eller resultat (tidsuppfattning). Kulturskillnaderna 
mellan SAAB och Dassault leder till omfattande konsekvenser: två månaders 
förseningar vid samarbetet 1989 (p.g.a. olika sätt att fatta beslut); ett års försening på 
Neuron projektet (olika beslutsrutiner, prioriteringar och tidsuppfattningar); svenska 
tjänstemän som vägrar åka ner och konfronteras med alltför personliga fransmän etc. 

Våra fallstudier bidrar i detta avseende till ytterligare teoretiskt perspektiv på 
kulturskillnader och dimensioner genom att lyfta fram de faktiska kommunikations- och 
samarbetsproblem som dessa skillnader medför. Ett slående exempel är enligt mig MOs 
förklaring av de förseningar som uppkom i Neuronprojektet: fransmännen prioriterade 
resultatet, medan svenskarna fokuserade på tiden, vilket blev en störning. Ett annat 
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exempel är skillnader mellan beslutsprocesserna: dessa skillnader är så slående att vi 
befinner oss helt enkelt inför två olika paradigm (vilka motsvarar två helt främmande 
affärskulturer), med krockar och ytterligare förseningar som följd vid gemensamma 
svensk-franska samarbetsprocesser. Jag hade inte anat att skillnaderna skulle vara så 
omfattande, och skulle kunna leda till nya teoretiska frågeställningar som t.ex.: 
”Prioriterar en monokrom kultur tidpunkter medan polykrona kulturer prioriterar 
resultat?”. 

· De flesta av de problem som har uppkommit i det svensk-franska samarbetet som vi 
har observerat är huvudsakligen relaterade till beslutsprocesser mellan de två 
företagen 

Vår tredje forskningsfråga handlade om att identifiera vilka problem/störningar de 
kulturella skillnaderna mellan Dassault och SAAB orsakade och i vilka situationer. Vi 
har svarat på denna fråga under föregående kapitel men vi kan härmed upprepa att de 
flesta situationer under vilka ovannämnda problem uppkommer är relaterade till 
beslutsprocesser i en bred betydelse (se även den sammanfattande tabellen i föregående 
kapitel, sida 186).: beslutsfattandet i sig själv (av vem, var och hur beslutet fattas), men 
också dess betydelse, giltighet och tillämpning av beslutet. Detta är inte förvånande: ett 
samarbete är ett komplext samspel där större och mindre beslut fattas på olika nivåer 
och vid olika tidpunkter. 

5.2 FRÅN EMPIRI TILL TEORI 

I detta skede av vår forskning har vi dragit en del slutsatser angående kulturella 
skillnader mellan det franska resp. svenska sättet att driva gemensamma affärer. Frågan 
är nu: kan man generalisera dessa slutsatser? Vi har redan resonerat kring 
generaliseringsfrågan (avsn. 3.4.2, sid. 132). Då refererade vi till Mitchell (1983:207) 
som hävdar att resultaten från en kvalitativ forskning skall generaliseras till teori och 
inte till populationer. Det är den bindande kraften i det teoretiska tänkandet och inte 
statistiska kriterier som är viktigt. 
Vi citerade också Bryman (2002:271) som påpekade att det är kvaliteten av de 
teoretiska slutsatserna som formuleras på grundval av kvalitativ data som är det viktiga 
vid bedömningen av generaliserbarhet. Alltså handlar generaliseringen i vårt fall 
mycket mer om att få fram ytterligare perspektiv på redan etablerade, generella teorier 
(om kulturella skillnader) än om att tillämpa våra resultat i andra miljöer (vilket skulle 
kunna vara nästa steg). I detta avseende anser vi att vår studie har bidragit till ytterligare 
perspektiv på den svensk-franska interkulturella problematiken. 

Syftet  blir  nu därför att  sträva efter att  teorisera vad vi har observerat  i  våra empiriska 
fall: finns det ett mönster i det svensk-franska interkulturella mötet? Alltså, finns det 
återkommande beteenden, rutiner, förhållningsätt mm. som uppkommer under väl 
identifierade situationer? Kan man skapa en modell som sammanfattar vad som vi har 
observerat? Kan denna modell, som utgår från empirin, återkopplas till teorin - och 
därefter konsolidera teorin?  



KAPITEL 5: Analys och diskussion 
 

- 196 - 
 

5.2.1 Beslutsprocesser: en gemensam nämnare i våra empiriska fall 

Vi har redan konstaterat att beslutsfattandet var en återkommande samarbetssituation i 
våra empiriska fall, samt att de flesta kommunikations- eller samarbetsproblem som vi 
identifierade var på ett eller annat sätt kopplade till beslutsprocesser i en bred mening. 
Vi hävdade vidare att detta var ett av studiens viktigaste resultat (5.1.3). 

Även om den teoretiska grunden av detta arbete inte är relaterad till organisationsteori, 
vill vi ändå påpeka att beslutsprocesser är en organisations grundläggande verksamhet. 
Man utvecklar, producerar och sedan säljer efter en rad beslut av olika art: 
marknadsmässiga, finansiella och i vårt aktuella fall tekniska beslut. 

Vad gör SAAB resp. Dassault tillsammans när de samverkar? Jo, de driver strategiska 
projekt, utvecklar gemensamma teknologiska lösningar, bygger kunskap och databas 
mm., detta genom att diskutera, utvärdera, förhandla för att sedan ta ställning och 
slutligen gå till beslut. 

Vi har sett i början av föregående kapitel (sid. 141) att själva begreppet beslut kan ha 
olika betydelser för svenskar respektive fransmän, och det mest uppenbara i våra fall var 
att besluten fattas på olika nivåer, vid olika tidpunkter, av olika organ och personer, 
genom olika diskussionsprocesser hos Dassault resp. SAAB. Dessutom hade de fattade 
besluten olika vikt, giltighet och konsekvenser i vardera företag. 

Vi befinner oss inför två motsatta sätt att gå till beslut: denna grundläggande skillnad 
mellan resp. företags beslutsrutiner blir det här kapitlets stora diskussionsämne, och vi 
skall sträva efter att bygga (utifrån den franska resp. svenska traditionen att fatta beslut) 
en modell som kan utgöra en grund för en eventuell generalisering. Denna modell skall 
också kunna tillämpas på andra samarbeten där fransmän och svenskar tillsammans 
fattar beslut. Därmed kommer vi att kunna svara på vår fjärde och sista forskningsfråga: 

Hur kan man hantera kulturella skillnader för en bättre samverkan mellan de två 
kulturerna? 

5.2.2 Beslutsprocesser: två olika paradigm 

Skillnaderna i beslutsfattandet är faktiskt så slående i våra studerade fall att man kan, 
utan att överdriva, tala om två olika paradigm. Schematiskt har vi å ena sidan en svensk 
modell där hierarkin delegerar ner beslutsansvaret, å andra sidan en fransk modell där 
hierarkin koncentrerar beslutsmakten. I båda fallen är begreppet hierarki centralt, och vi 
har utifrån våra fallstudier en bra bild av den grundläggande skillnad som finns mellan 
de två studerade företagen, SAAB och Dassault: 

· Hos SAAB delegerar linjehierarkin beslutet till en s.k. projektgrupp (den grupp som 
ansvarar för utveckling av produkter, lösningar av olika tekniska/ekonomiska 
problem, strategiskt samarbete inom FoU mm). Delegation sker inom en definierad 
ram där gruppen kan fatta beslut utan att nödvändigtvis behöva hierarkins 
godkännande. 
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· Hos Dassault delegerar inte linjehierarkin beslutet till projektgruppen. Det finns 
ingen förutdefinierad ram inom vilken gruppen kan självständigt fatta beslut utan att 
först referera till linjehierarkin. Allt som sker inom gruppen skall iterativt redovisas 
högre upp innan ett slutgiltigt beslut fattas av hierarkin. 

Vi kan därefter skissa en enklare figur som sammanfattar de två olika beslutssederna 
och sätter i fokus de problem som kan uppkomma på grund av ovannämnda skillnader. 

 SAAB (SV.)  DASSAULT (FR.)  

 LEDNING � LEDNING à BESLUT 

 â  

á  Rapportering  â 
(iterativ) 

 

 
RAM 

(delegering) �  

 â   

BESLUT ß PROJEKTGRUPPEN � PROJEKTGRUPPEN  

 

� Hierarkin: Den svenska ledningen har givit mandat till projektgruppen och kommer 
ej att inblanda sig i gruppens arbete medan den franska ledningen kommer att ständigt 
låter sig informeras om gruppens verksamhet. 

� Referensramen: Den svenska arbetsgruppen arbetar inom en teknisk, tidsmässig och 
ekonomisk ram inom vilken gruppen kan röra sig fritt, medan en liknande ram inte finns 
på den franska sidan: istället skall projektgruppen ständigt referera fram och tillbaka till 
sin ledning. 

� Arbets-/projektgruppen: Den svenska gruppen kan konsensuellt fatta beslut inom 
den givna ramen, medan den franska gruppen inte kan göra det: beslutet fattas högre 
upp av ledningen i Frankrike. 

Detta visar tydligt att fransmän resp. svenskar har olika synsätt på vad ett beslut är, och 
hur, var och när det fattas. Vi kommer i nästa avsnitt att utveckla dessa tre nivåer i 
beslutsprocesser, som en möjlig teoretisk modell som kan hjälpa oss att bättre begripa 
vad som sker under ett svensk-franskt samarbete. 

5.3 EN SVENSK-FRANSK BESLUTSMODELL? 

Vi skall härmed reflektera över den franska resp. svenska hierarkins position i 
processen (5.3.1); sedan kommer vi att fokusera på hur beslutet delegeras i Sverige, i 
synnerhet på den ram i vilken den svenska projektgruppen har rätt att självständigt gå 
till handling (5.3.2); därefter skall vi reflektera över den franska resp. den svenska 
gruppens roll i beslutsfattandet (5.3.3). Avslutningsvis skall vi uppfölja beslutets 
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giltighet i vardera kulturen (5.3.4) innan vi utför en syntes över beslutets kronologiska 
förlopp i Frankrike resp. Sverige (5.3.5). 

5.3.1 Hierarki och beslut 

Uteslutande i våra empiriska fall - men också vid de flesta sekundära källor som vi 
hittills har åberopat 3- är hierarkisk distans den självklara skillnaden som finns mellan 
franska resp. svenska organisationer. 

Vi har gått i genom denna dimension under det teoretiska andra kapitlet, där vi 
konstaterade att Hofstede placerade Frankrike resp. Sverige på motsatta poler när det 
gäller hierarkisk distansskala - vilket vi ansåg borde leda till vissa störningar när det 
gället ett svensk-franskt samarbete. Vi har vidare sett under det empiriska fjärde kapitlet 
vilka faktiska svårigheter som uppkom vid samarbetsprocesser mellan SAAB resp. 
Dassault. Dessa svårigheter var en konsekvens av att beslut fattas vid olika hierarkiska 
nivåer i de studerade företagen. 

· Den franska centralismen 

Beslutanderätten tillhör uteslutande hierarkins högre kretsar i den franska modellen. 
Den franska mellanchefen är inte behörig för att fatta beslut. Vi såg det när GH, junior 
manager hos SAAB, träffade senior managers från Dassault: GH var berättigad att ta 
beslut, men inte hans franska partners trots deras högre position. 
En konsekvens av detta är att den franska hierarkin beslutar om frågor av lägre vikt. MO 
berättade att den franska linjehierarkin bestämde över mindre tekniska problem som han 
som svensk betraktade kunna lösas lägre ner, på ingenjörsnivå. 

Vi har också sett att mönstret var svårt att bryta: en fransk chef skall inte medverka vid 
lägre instanser (han/hon skulle förbruka sin trovärdighet) och som vi tidigare har sett 
har SAAB ändrat sin interna organisation för att kunna kommunicera med Dassault 
genom att utveckla ett diagram för att matcha svenska resp. franska chefer med 
varandra. På detta sätt anpassar SAAB sin platta struktur till Dassaults mer vertikala 
hierarki.  
Alltså, besluten i franska organisationer centraliseras. Få personer är behöriga att 
bestämma, och dessa chefer befinner sig högre upp i linjehierarkin: de har ett slags 
ensamrätt när det gäller att fatta beslut. Dessa personer har en makt som svenska chefer 
inte vill utöva: istället delegerar den svenska chefen beslutanderätten lägre ner i 
organisationen. 

· Den svenska delegeringen 

Vi har sett att hos SAAB hade mellanledningen (vid projektgruppens nivå) ett 
omfattande mandat (vilket också var fallet i d’Iribarnes Volvo-Renault studie). Detta 
mandat - som ej var formellt dokumenterat i de flesta fall - bestod av en väldefinierad 
ram i vilken de svenska tjänstemännen kunde röra sig fritt och fatta beslut. 

                                                
3 Bl.a. d’Iribarnes studie av Volvo-Renault fall. 
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Denna ram utnyttjades av GH vid hans första projekt med Dassault: han hade diskuterat 
med sin ledning och var väl insatt i vad som gällde i frågan om mål och strategi. Han 
hade fria händer för att förhandla för sitt företag, och fattade beslut, övertygad om sina 
franska medpartners också var med i beslutet - vilket de inte var: de refererade högre 
upp istället, i syfte till att låta hierarkin besluta. 
Skillnaden mellan båda mönstren är slående: hierarkin i Frankrike resp. Sverige har två 
olika funktioner: den första bestämmer, den andra delegerar. 
Däremot kan man undra om den franska underordnade inte har mer utrymme och frihet 
för att driva sina positioner jämfört med den svenska... Visst har den sistnämnda en stor 
frihet att förhandla inom det mandat han/hon får uppifrån, men har inte den franske 
kollegan - precis därför han/hon inte behöver fatta beslut - ett större utrymme? 
Kan man inte vidare säga att den svenska ledningen genom delegering kontrollerar på 
något sätt de underordnade innan de agerar, medan den franska underordnade kan på ett 
friare sätt driva sin sak eftersom den franske chefen senare skall bestämma? Alltså 
kontrollerar den svenska hierarkin beslutets omfång i förväg, medan den franska 
hierarkin gör det i efterhand (dock efter viss påverkan under själva processen). 

5.3.2 Delegeringsramen vid beslutsfattande 

Genomgående i vår studie har vi sett att GH resp. MO hade ganska omfattande mandat 
från SAAB för att driva sitt företags projekt, medan deras franska medarbetare ständigt 
skulle informera sin högre ledning - tom begära ett klartecken - innan de skulle gå 
vidare i processen. 

· Sverige: ett fritt mandat 

Vad är ett mandat? Jo, som GH exemplifierade det, det handlar om att vara överens om 
de gränser inom vilka företaget inte riskerar att drabbas på något sätt: ett slags ”Så länge 
ni inte äventyrar företaget kan ni besluta om allt som kan gagna SAAB”. Vidare 
förklarade de intervjuade att detta mandat var en ekonomisk, teknisk och tidsmässig 
ram: den svenska projektgruppen disponerar en budget, tidpunkter, och skall utveckla 
tekniska lösningar inom delegeringsramen - ett okänt begrepp för en fransman, som inte 
får från sin hierarki sådana behörigheter och ansvar. Att projekt-/arbetsgruppen rör sig 
inom en ram är både begränsande och befriande. 
Begränsande därför at ledningen inte kan ge ett mandat utan att definiera vad mandatet 
innebär (Vi kan inte göra vad vi vill påpekade MO). Vi ser härmed att den ram som den 
svenska linjeorganisationen ger till sina underordnade också är på sätt och viss en 
gyllene bur: den svenska tjänstemannen kan inte agera eller bestämma utanför den givna 
ramen. Den frihet som han får skall inte missbrukas, medan den franska tjänstemannen 
agerar friare i sin grupp eftersom gruppen bl.a. inte har någon beslutanderätt, någon 
ram, något särskilt ansvar. 
Men den svenska ramen är också befriande, därför att denna ram ger projektgruppen en 
fullständig beslutanderätt inom de av ledningen definierade gränserna: grupp-
medlemmarna behöver inte rapportera högre upp under beslutsprocessen, vilket deras 
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sina franska partners ständigt gör. Den autonomi och det ansvar som svenska tjänstemän 
har är frånvarande i den franska organisationskulturen. 
Vi har sett att delegeringsramen definieras på ett något informellt sätt av den svenska 
ledningen (”Inget som man sätter på pränt” sa GH). Enligt vad jag har förstått träffas 
ledningen och projektansvariga och för en gemensam diskussion om vad företaget vill 
åstadkomma med vissa medel och vid en viss tidpunkt. 
Det  som  jag  anser  vara  intressant  i  den  svenska  ramen  är  att  den  innebär  en  
välfungerande kommunikation mellan ledningen och managements mellersta skikt. Den 
flytande kommunikationen baseras på ömsesidigt förtroende och ansvarstagande: 
ledningen involverar sina medarbetare i företagets strategi på ett helt annat sätt än vad 
den franska ledningen gör. Detta exemplifierar den korta hierarkiska distansen som enl. 
Hofstede karakteriserar den svenska kulturen. 

· Frankrike: en ständig rapportering 

I det mer hierarkiska Frankrike är kommunikationen mer vertikal och ensidig, och 
ledningen delegerar inte beslutanderätten lägre ner i organisationen (detta återspeglades 
tydligt i våra fall samt i d’Iribarnes Volvo-Renault fallet). Den franska arbetsgruppen - 
till skillnad från den svenska - är inte behörig att själv gå till beslut 4. 
Den franska hierarkin kräver en iterativ rapportering. Arbets- och projektgrupper, 
underordnade mm skall systematiskt rapportera högre upp under beslutsprocessens 
förlopp, och skall inte förbinda sig eller engagera företaget utan hierarkins 
godkännande. MO i Neuron fallet sa att bakom varje fransk projektgruppsmedlem fanns 
också en chef, ”som man inte ser men som tycker”. 
Vi  är  definitivt  inför  två  olika  kommunikationsmodeller,  där  å  ena  sidan  den  svenska  
ledningen tillsammans med sina medarbetare definierar beslutets förutsättningar, där å 
andra sidan den franska ledningen uppföljer från sitt håll projektets gång. I det första 
fallet kommer inte den svenska ledningen att inblanda sig i gruppens arbete 5, i det 
andra fallet kommer den franska ledningen att ständigt vara insatt i och påverka 
projektets förlopp 6. 
Man skulle kunna säga att den svenska ramens fördel är att den främjar en horisontell 
kommunikation och involverar personalen, men den innebär en nackdel: 
manöverutrymme för beslutsfattande är fast och möjligheter att röra sig utanför ramen 
begränsade. 

                                                
4 Under mitt arbete har jag inte intervjuat franska tjänstemän från Dassault, och, när jag hävdar att franska 
medarbetare ej kan fatta beslut utgår jag från vad som uppkommer i de studerade fallen, enl. GH resp. 
MOs egna erfarenheter. D’Iribarne (et al 1998:95) däremot citerar franska tjänstemän från Renault som 
säger att de inte kan gå till beslut utan sin lednings godkännande och tycker att deras svenska partners har 
mycket större autonomi och befogenheter. 
5 ”Jag har gett er den här mandaten, varför kommer du till mig nu för att avkräva ett beslut?” citerade 
MO (sid. 146) apropå den svenska ledningens ovilja att inblanda sig i en beslutsprocess efter att 
delegationen hade givits. 
6 GH berättade (sid. 171) att den franska ledningen ville avväga projektets alla aspekter och sätta projektet 
i ett bredare sammanhang innan beslutet skulle fattas. 
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Nackdelen med den ensidiga franska kommunikationen är att personalen inte har någon 
större autonomi i frågan om beslut, inget större ansvar heller. Däremot är ledningen 
informerad in real time om arbetets  förlopp  och  kan  när  som helst  ändra  kursen  efter  
omständigheter. I detta avseende har arbets-/projektgruppen en roll som kan vara av 
betydelse: just eftersom att ingen ram har fastställts, kan gruppmedlemmar föra fram 
sina positioner och åsikter, samt debattera bortom redan förutsatta gränser. 
Detta kan medföra i sin tur att perspektivet över problemet/projektet kan utvidgas: den 
franska referensramen är inte fast, men utvecklas i samband med kommunikationen 
inom gruppen, och kommunikationen mellan gruppen och ledningen som till slut skall 
fatta beslut: först då blir den franska flyttande referensramen fast. 

5.3.3 Gruppens roll vid beslutsfattande 

Närvaron av en delegeringsram med tillhörande beslutanderätt i den svenska gruppen, 
frånvaro av någon form av mandat i den franska gruppen gör att arbets-/projektgrupper 
kommer att ha olika roller när det gäller hur man fattar beslut. 

· Den svenska gruppen strävar efter konsensus 

Den svenska gruppen har ett kollektivt mandat och ett kollektivt ansvar, och detta är 
avgörande vid beslutsprocessen. Den kollektiva dimensionen av gruppens behörigheter 
kräver att alla skall vara med och överens om det slutgiltiga beslutet. Denna konsensus 
är grundstenen i den svenska beslutsmodellen 7. Detta har tydligt uttryckts såväl av GH 
och MO (liksom av d’Iribarne). 
Ledningens delegering, den gemensamma referensramen samt konsensussträvan kan 
kallas på den svenska managements trefaldighet: den kräver en kort hierarkisk distans 
och en horisontell dialog. Det leder till fler egalitära relationer i företaget och främjar 
kommunikation mellan organisationens olika nivåer. Detta är uppenbarligen en modell 
som involverar, vilket vi har sett, de flesta i organisationens verksamhet, utveckling och 
strategi. 
Men den svenska gruppen kan också genom sin konsensussträvan förvränga beslutet, 
som då kan bli ett slags urvattnad kompromiss (något som alla kan leva med, givetvis, 
men som ingen stödjer fullständigt, tyvärr), som MO uttrycker det: 

I ett svenskt möte försöker man hela tiden att alla blir nöjda med beslutet. Det skall inte 
finnas någon i rummet som tycker annorlunda. Och man justerar beslutet tills alla kan säga 
”OK, det är inte riktigt som jag ville, men detta kan jag ändå leva med”. Det blir oftast ett 
mer  avskalat  beslut,  kanske  tom.  ett  sämre  beslut  i  Sverige,  därför  att  man  har  kramat  
snöbollen så att alla accepterar den. Sedan får man den här konsensusen i gruppen, det vill 
säga att alla är lika glada, eller lika missnöjda! Jo, alla skall vara lika. Så behöver det inte 
vara  i  Frankrike,  det  är  chefen  som  bestämmer  till  slut  ”Nu  gör  vi  så  här”.  Sedan  är  det  
kanske  70  %  missnöjda,  men  det  får  vara  så.  Det  är  chefen  som  har  fattat  beslutet,  och  
beslutet behöver inte vara en kompromiss. 

                                                
7 Denna konsensus kan ses som en strävan att uppnå effektivitet: om alla är med beslutet kommer alla att 
arbeta för dess genomförande. 
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I detta citat ser vi också att, enligt MO, konsensusträvan kan upplevas som en tung och 
krävande process (”Det skall inte finnas någon i rummet som tycker annorlunda”). I 
detta avseende kan man undra om det svenska grupptrycket är mindre auktoritärt (eller 
mer demokratisk) än den franska hierarkin 8… 

· Den franska gruppen konfronterar olika argument 

Det finns inget konsensuskrav i den franska gruppen. Varför? Jo, beslutet skall fattas 
senare, högre upp och därför behöver man inte nödvändigtvis vara överens på 
gruppnivå. Den franska hierarkin kommer att beakta olika synpunkter och förslag från 
gruppen, och sedan bestämma över vad som gäller. GH bekräftar detta tillvägagångsätt: 

Man diskuterar, alla har förstått, man har vridit på och kommit fram med alla möjliga 
förslag, deras för och nackdelar, och sedan är det chefen som tar det slutgiltiga beslutet: 
Nu gäller det! Det finns också en bred förståelse för vad det är som gäller, det är inte sagt 
att man håller med chefen och hans slutsatser, men man vet vad det är som gäller och 
varför det gäller. 

Vi är härmed långt från den svenska konsensusmodellen, och den kollektiva 
dimensionen av ett beslut har mindre betydelse i Frankrike jämfört med Sverige. Vad 
gör man i en fransk arbets-/projektgrupp? Man konfronterar sina synpunkter med 
andras, och denna konfrontation kan t.o.m. innehålla maktspråk och vara konfliktuell 
(se även avsn. 4.11, sid 182), vilket, som vi har sett, skapar problem för de svenska 
tjänstemän som deltar vid mötet. 
Fransmännen har därför en retorisk diskussionsstil, och använder flitigt tes-antites-
syntes modellen (både MO och GH, samt övriga SAAB tjänstemän har insisterat på 
fransmännens ständiga användning av denna retoriska figur 9). Detta betyder att varje 
förslag (tes) skall kontras med ett motförslag (antites), och detta så länge det går att 
komma fram med relevanta argument. Som d’Iribarne (Ibid.:98) lyder: 

Om man har något att säga är det legitimt att kämpa vidare, det är till och med individens 
plikt att försvara sina övertygelser. [förf. övers.] 

Syntesen skall senare utföras av hierarkin utifrån en värdering av olika teser och 
antitesers relevans, innan beslutet fattas. 

· Diskussionsmodellen: metod vs dialektik 

Vi befinner oss härmed inför två olika diskussionsmodeller. Svenskarna är metodiska: 
konsensussträvan kräver att man, tillsammans och stegvis 10, skall sträva mot ett 
                                                
8 Se även avsnitt 4.2.4, sid. 144” Den befriande hierarkin mot den kvävande demokratin” där d’Iribarne 
utvecklade principen att å ena sidan gruppens solidaritet var i Sverige ett medel för att slippa hierarkins 
tryck, å andra sidan hierarkin var i Frankrike ett medel för att slippa gruppens konformism. D’Iribarne 
hävdade vidare att den svenska arbetsgruppen, genom att utöva ett ”social tryck” på medlemmarna, hade 
på ett indirekt sätt ungefär samma roll som den franska mer direkta hierarkin. 
9 Som också är teoretisk underbygd (Trompenaars & Hampden-Turner, 2008:363-364 - se citat sid 184). 
10 MO säger att man i Sverige började en process från vänster till högerkanter, och GH berättar att en 
svensk process börjar med A, sedan B, C och så vidare. D’Iribarne (1998: 104) berättade i sin tur att 
franska ingenjörer jämförde den svenska metoden som en ”ångvält”. 
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gemensamt syfte som redan har inramats av företagets ledning. Var och en skall 
uttrycka sig, den ena efter den andra, utifrån en tydlig dagordning. Det svenska mötet 
kan då ses som ett sätt att bekräfta vad man har redan delvis kommit överens om (Bodin 
& Fant, 2002), och inom gruppen sker de anpassningar och kompromisser som behövs 
för att giltiggöra den eftersträvade konsensusen. MO refererar till den här seden: 

Svenskar behöver inte diskutera på detta [franska] sätt. Man kommer till mötet väl 
förberedd och har en lista över de beslut som har förberetts innan ”Kan vi ta detta 
beslut?” Och alla nickar och alla går därifrån färdigt med det. […] Man gör lite tillägg 
och lite annat, men i stort sett följer man schemat för besluten, därför att besluten är 
kända innan mötet, alltså ”Det här beslutet skall vi ta”. Alla går där och nickar och går 
därifrån: ett typiskt svenskt möte. 

Den här svenska konsensusfokuserade metoden kan relateras till svenskarnas 
monokronism, svenskarnas tillhörighet till en specifik kulturdimension samt till 
svenskarnas ogillande av konfliktuella relationer. Den kan också relateras till ett 
grundläggande nationellt och historiskt kulturdrag: det svenska samhället grundas i 
många avseenden på konsensus och samförstånd (Daun, 1989). 

Fransmännen å  sin  sida  kan  betraktas  som dialektiska:  vi  har  nyss  talat  om tes-antites  
modellen. Det är konfrontationen mellan två motsatser som bör leda till en lösning 11. 
Den franska diskussionen kan betraktas som en ständig debatt mellan olika synvinklar 
och intressen, och - som vi har sett - bortom någon förutbestämd ram: diskussionen 
pågår så länge parterna anser att de kommer med relevanta argument, enl. MO: 

Så är det ju: tes - antites - syntes. Det gör att man kan förvänta sig långa möten, och man 
behöver det för att få den här diskussionen, det tar sin tid att komma fram till något som 
förhoppningsvis blir bra. Detta är klassiskt franskt: de behöver sina diskussioner. 

Och MO ser både för och nackdelar i den franska diskussionskulturen: 

Man håller på att diskutera runt frågan och visst känns det långt och ineffektivt. Framför 
allt i början undrade man hur man kunde spendera två timmar för att diskutera en sådan 
liten sak. Vi tyckte att vi, SAAB, i Sverige skulle ha kommit fram mycket snabbare. 
[Men] dessa diskussioner kan medföra intressanta saker, för ibland kan det vara så att 
man kommer fram till något bättre än vad man hade tänkt sig från början, och detta just 
på grund av dessa diskussioner. Därför skulle jag inte säga att det är dåligt […] därför att 
man kan komma till bättre beslut. 

Vi skall återkomma (sid. 213) till den franska diskussionskulturens olika för- och 
nackdelar. Låt oss påpeka så länge att denna franska dialektik kan relateras till 
polykronismen (man argumenterar på flera plan samtidigt), den franska diffusa kulturen 
(där externa aspekter integreras inom diskussionen) och fransmännens för övrigt orädsla 
för konflikter. 
                                                
11 Dialektiken, alltså att en bra lösning skall baseras på en konfrontation mellan teser och antiteser har sin 
grund i Aristoteles Den Nichomachiska etiken. Dialektiken är också ett tänkesätt som präglar i hög grad 
den franska utbildningsfilosofin (man övar ständigt tes-antites-syntes modellen under bl.a. gymnasieåren i 
Frankrike, och det är inte förvånande att franska tjänstemän flitigt använder denna metod vid olika 
kommunikativa sammanhang). 
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Man kan slutligen tillägga att båda diskussionsmodellerna är en förutsättning för att 
respektive hierarki skall kunna utöva sin roll. För att den franska skiljedömande 
hierarkin skall kunna sålla mellan olika förslag och synpunkter innan den tar ställning är 
det viktigt att föra en bred och fritt debatt i gruppen i syfte att bolla upp tillräckligt med 
beslutsunderlag. 
För att den svenska delegerande hierarkin skall tryggt kunna överlåta sin beslutanderätt 
är det viktigt att medlemmar i den svenska gruppen respekterar det mandat som de har 
fått, genom en mer sammanhållen och organiserad diskussion som sker inom de 
ekonomiska, tekniska och tidsmässiga ramar som ledningen har definierat, och som ej 
skall överskridas. 
· Expertens roll i Sverige resp. Frankrike 

För att avsluta avsnittet kan vi ta upp rollen av experter i vardera modellen. Vi har redan 
sett att GH brukar anlita experter (”guruer”) vid olika tillfällen. GH påpekade också att 
sådana experter inte fanns på den franska sidan: de franska partners med vilka GH 
samarbetade eller förhandlade var oftast generalister. Denna skillnad kan ha starka 
samband med gruppens roll (och diskussionsmodeller) i Sverige resp. Frankrike. 

I Sverige har gruppen en beslutanderätt, och då bär gruppen det kollektiva ansvaret om 
ett fel eller dåligt beslut fattas. Därför kan det vara viktigt att experter finns med redan 
på denna nivå, för att undvika att misstag görs (vi kommer ihåg att MO sa att det värsta 
en svensk kan göra är att göra fel, medan GH, å sin sida, till och med sade att han hade 
svårt att vara utan sina guruer). Med guruerna/experternas närvaro är beslutsgruppen 
komplett vad gäller kunskap och befogenhet. 

I den franska gruppen har man inget beslutsansvar, och gruppens roll är att konfrontera 
olika argument i ett utvidgat och växlande sammanhang. Då är begreppet rätt eller fel av 
mindre betydelse (det är ledningen som ansvarar för, och står för beslutet), och 
experterna behövs i en mindre utsträckning (kanske skulle dessa specialister tom 
begränsa problematiken?). Därför är generalister viktigare än experter utifrån ett franskt 
perspektiv: de är utbytbara, anses ha en bredare syn över problematiken och kan 
medverka till att utvidga debatten 12. 

5.3.4 Beslutets giltighet 

Vi har sett att beslut fattas på två helt olika sätt i Sverige (lägre ner per delegation) resp. 
Frankrike (högre upp i hierarkin). I det första fallet legitimeras beslutet av en bred 
konsensus inom organisationen, i det andra fallet av ledningens politiska auktoritet. 
Frågan är nu vikten av själva beslutet. Är ett franskt beslut lika giltigt som ett svenskt? 
MO tycker att man kan i Frankrike ifrågasätta eller bestrida ett beslut, medan beslutet i 
Sverige är gällande, eftersom alla har varit med: 

                                                
12 Vi kan härmed citera igen GH: ”Och det gjorde att [fransmännen] kunde ersätta varandra väldigt bra, 
[…]. Det var imponerande informationsflöden, och det genererade en väldigt hög kunskapsnivå mellan 
de här personerna som var generalister egentligen.” 
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Jo, man har uppnått konsensus, och man kan inte gå ut sedan och göra något annat. 
Beslutet gäller därför att det är allas. Och sedan jobbar man vidare utifrån beslutet. Jag är 
inte säkert på att man gör det i Frankrike. Om man tycker att chefen har tagit ett dåligt 
beslut, ja, i bästa fall gör man ingenting, eller man kan motarbeta det. Det är inte säkert 
att alla beslut gäller. 

D’Iribarne (1998:98) bekräftar vad MO säger om vikten av ett beslut taget i en svensk 
grupp: 

Ur ett svenskt perspektiv, när gruppen är överens, man kan inte längre säga någonting. 
Vad som man har bestämt tillsammans - och i samstämmighet med de värderingar på 
vilka gruppens identitet är byggd - respekteras på ett religiöst sätt. 

Att ifrågasätta beslutet är ett slags helgerån. Utifrån ett franskt perspektiv ifrågasätter man 
däremot ett beslut så länge man har en argumentation som anses vara logisk. [förf. övers.] 

Som vi kan konstatera, det är inte bara själva beslutsfattande processer som skiljer sig 
mellan de två kulturerna, men man förhåller sig olika till det fattade beslutet beroende 
på om man är svensk eller fransman. För de första är beslut ett fast begrepp, för de 
andra ett relativt begrepp. 

5.3.5 Den svensk-franska beslutsmodellen: en syntes 

Vi har gått igenom beslutsmodellens fyra huvudaspekter: hierarkins roll, 
delegeringsramen, gruppensroll och beslutets giltighet. Vi kan härmed sammanfatta de 
två beslutsprocesserna utifrån ett något mer kronologiskt perspektiv. Vi ser att 
skillnader finns på alla nivåer: Å ena sidan har vi vertikal/politisk hierarkisk styrning i 
Frankrike, å andra sidan en horisontell/social gruppstyrning i Sverige. 

SVERIGE noter FRANKRIKE 
 

Hierarkin delegerar beslutet � Hierarkin beslutar in fine 

â  â 

Gruppen disponerar en beslutsram � Gruppen refererar högre upp 

â  â 

Gruppmedlemmarna strävar efter 
konsensus � Gruppmedlemmarna konfronterar 

varandras argument 

â  â 

Diskussionen är metodisk (A-B-C) och 
inblandar experter � Diskussionen är dialektisk (tes-antites) och 

förs av generalister 

â  â 

Medlemmar kompromissar fram ett 
kollektivt beslut � Hierarkin sållar mellan argumenten och 

den behörige chefen beslutar 

â  â 

Beslutet är fast och allmängiltig � Beslutet är relativt och kan diskuteras 
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Vi kan sammanfatta nedan - utifrån de sex hänvisningarna i tabellens mellersta kolumn 
- de fördelar som respektive beslutskultur medför (vi utvecklar inte nackdelarna, 
eftersom den ena kulturens fördel motsvarar den andra kulturens nackdel: Sverige resp. 
Frankrike befinner sig i två motsatta logiker när det gäller att fatta beslut). 

� Hierarkins roll. Hierarkin i Sverige gör individen ansvarig och autonom (dock på ett 
kollektivt sätt i gruppen), och individen involveras i organisationens övriga beslut. 
Hierarkin i Frankrike svarar för sina handlingar och har en aktiv och tydlig roll i 
beslutsprocesser genom att ständigt vara insatt i gruppens arbete och att ta ställning. 

F Fördel Sverige när det gäller basens empowerment. Fördel Frankrike när det gäller 
ledningens insatthet i processer och ansvar. 

� Delegeringsramen. Den svenska gruppen har en konkret bild över vad som skall 
åstadkommas, samt en bra kännedom om beslutets förutsättningar och syfte. Den 
franska gruppen verkar i ett bredare sammanhang som kan utvecklas utan särskilda 
begränsningar. 
F Fördel Sverige när det gäller uppdragets tydlighet. Fördel Frankrike när det gäller 

manöverutrymme. 

� Gruppens roll. De svenska gruppmedlemmarna skall sträva efter en gemensam 
lösning eller beslut. De franska gruppmedlemmarna skall driva fram sina övertygelser 
så länge det finns lämpliga argument att föra in i debatten. 
F Fördel Sverige när det gäller beslutsförankring (alla är med). Fördel Frankrike när 

det gäller beslutsunderlag (flera möjliga alternativ/synvinklar). 

� Diskussionsstil. I den svenska gruppen diskuterar man linjärt och lugnt, inom en 
ram, mot en konsensus. I den franska gruppen pendlar man livligt fram och tillbaka 
mellan olika argument och motargument, utan särskild struktur. 
F Fördel Sverige när det gäller effektivitet (målet skall nås). Fördel Frankrike när det 

gäller perspektiv och kreativitet (dialektiken utvidgar debatten). 

� Beslutsfattande. I Sverige är beslutet fattat när konsensus har uppnåtts. I Frankrike 
när chefen tar ställning. 
F Fördel Sverige när det gäller acceptans för beslutet (som betraktas som gemensam). 

Fördel Frankrike när det gäller beslutets substans (beslutet är inte en kompromiss). 

� Beslutets giltighet. Ett beslut som har fattats konsensuellt är ytterst gällande i 
Sverige. Ett franskt beslut - även taget av hierarkin - kan diskuteras vidare. 
F Fördel Sverige när det gäller beslutets allmängiltighet som bindande kraft. Fördel 

Frankrike när det gäller öppenhet mot ytterligare alternativ. 

Båda systemen har sina för- respektive nackdelar: en friare, bredare och kreativare 
debatt i det franska systemet dock utan beslutanderätt och under hierarkins politiska 
auktoritet, en mer inramad och begränsad debatt i det svenska, dock med allas 
inblandning i beslutsprocessen, och utan ständig styrning uppifrån. 



KAPITEL 5: Analys och diskussion 
 

- 207 - 
 

Medvetenhet av dessa grundläggande skillnader mellan den franska resp. den svenska 
beslutskulturen borde hjälpa oss att motverka de problem som kan uppkomma (de är 
talrika - se avsn. 5.1.1). 

Men kan vi hävda att denna svensk-franska beslutsmodell är allmängiltig, och kan 
tillämpas i alla situationer där franska resp. svenska partners samarbetar och fattar 
gemensamma beslut? Kan de slutsatser som vi har dragit utifrån vårt SAAB-Dassault 
fall gälla andra franska resp. svenska företag? 

För att kunna svara på dessa frågor måste vi resonera kring vår svensk-franska 
beslutsmodells generaliseringsbarhet. 

5.4 GENERALISERINGSBARHET AV MODELLEN 

Vår beslutsmodell är empiriskt baserad och utgår från flera fall av olika samarbeten 
mellan SAAB och Dassault, men också teoretiskt underbyggd: de skillnader och 
problem som vi har observerat kan i de flesta fall kopplas till Hofstede resp. 
Trompenaars kulturdimensioner, som själva utgick från omfattande empiriska studier av 
olika affärskulturer (varav den franska och den svenska - dock ej i samverkan med 
varandra som i vår empiriska studie). Låt oss återkomma till dimensionerna… 

5.4.1 Återkoppling till teorin om kulturdimensioner 

Vi kan härmed koppla ett besluts olika skeden och aspekter till Hofstede resp. 
Trompenaars kulturdimensioner. 

KULTURDIMENSION BESLUT I SVERIGE BESLUT I FRANKRIKE 

Kort/lång hierarkisk distans Beslut fattas lägre ner Beslut fattas högre upp 

Svag/stark osäkerhetskontroll Beslutsansvaret delegeras Beslutsansvaret delegeras ej 

Uppnådd/tillgiven status 
Beslut kan tas av junior 

managers 
Beslut tas oftast av senior 

managers 

Kollektivism/individualism Beslut tas i grupp Beslut tas av en person 

Specifik/diffus 
Beslut fattas inom en 

väldefinierad ram 
Beslut fattas inom en ram som 

varierar  

Monokron/polykron 
tidsuppfattning 

Beslut tas linjärt/metodiskt med 
fokus på saken 

Beslut tas cirkulärt/dialektiskt 
och påverkas av kontexten 

Feminin/maskulin 
(samt relation till naturen) 

Beslut tas i konsensus Beslut tas konfrontativt 

Dolda/uttryckta känslor Beslut tas i samförstånd Beslut kan tas konfliktuellt 

Universalism/partikularism Beslut gäller som en lag Beslut kan tolkas/diskuteras 
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Vi kan härmed konstatera att Hofstede resp. Trompenaars kulturella dimensioner 
förklarar på ett tydligt sätt de skillnader som finns mellan de två beslutsprocesserna. En 
stark koppling finns därför mellan teorin och empirin, och denna koppling förstärker vår 
svensk-franska beslutsmodells teoretiska allmängiltighet och generaliseringsbarhet 13. 

Vår modell bör därför kunna tillämpas i andra sammanhang, men för att kunna granska 
detta borde en bredare kvantitativ undersökning genomföras (intervjuer/enkätformulär 
med fler slutna frågor kring beslutsprocesser, som besvaras av flera enheter, personer 
och företag). 

5.4.2 Återkoppling till andra empiriska fall 

Den  allmänna  giltigheten  av  vår  modell  kan  också  konsolideras  av  tidigare  empiriska  
studier som skulle resultera i likvärdiga slutsatser. 
Det enda omfattande studiet som vi disponerar är d’Iribarnes (1998) undersökning av 
olika Volvo-Renault projekt, till vilka vi har refererat flitigt i vårt arbete. Härmed kan vi 
sammanfatta d’Iribarnes slutsatser som motsvarar och bekräftar en del av våra egna 
slutsatser: 
· Beslut tas högre upp i Frankrike, delegeras till lägre nivå i Sverige: d’Iribarne har 

utvecklat hierarkins roll i Frankrike (bl.a. att ta ställning som skiljedomare bland 
olika alternativ/argument för att sedan fatta beslut), samt den svenska ledningens 
vana att delegera ner beslutsansvaret till arbets-/projektgruppen. 

· Gruppen har en stor betydelse i Sverige, inte i Frankrike: d’Iribarne utvecklar 
svenskarnas kollektiva och solidariska inställning till beslutstagande - som grundas 
på samförstånd och gruppdynamik, samt fransmännens individualism. 

· Konsensus eftersträvas i Sverige medan man är mer konfrontativ i Frankrike: d’Iribarne 
ställer mot varandra svenskarnas lugna/sammanhållna strävan att nå en konsensus å 
ena sidan, fransmännens benägenhet för aggressivare diskussionsformer. 

· Ett beslut som tas konsensuellt gäller för alla i Sverige men är inte bindande i Frankrike: 
d’Iribarne sätter i fokus den juridiska vikten av en svensk konsensus (kollektivt 
beslut), som ej betraktas som särskilt bindande av fransmännen. 

· Det sociala trycket är större i Sverige jämfört med Frankrike: d’Iribarne utvecklar det 
faktum att den svenska gruppen utövar ett tryck på dess medlemmar, vilket ej är 
fallet i Frankrike där hierarkin istället sätter sin direkta prägel på individen. 

D’Iribarnes slutsatser, som vi ser, förstärker våra egna i många avseenden. Betyder det 
att vår studie inte leder till något nytt och till nytta? Nej. Våra fallstudier kan ses som en 
konsolidering av d’Iribarnes analys av kulturskillnader. Likväl konsoliderar d’Iribarne 
våra egna slutsatser, vilket ger oss en starkare empirisk grund att stå på för att vidare 
                                                
13 Bryman (2002:271) som vi redan har citerat sa att det är kvaliteten av de teoretiska 
slutsatserna som formuleras på grundval av kvalitativ data som är det viktiga vid bedömningen 
av generaliserbarhet. 
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reflektera över och generalisera den svensk-franska interkulturella problematiken. 
Vidare kan man säga att d’Iribarne inte har strukturerat och syntetiserat sina slutsatser i 
form av en särskild modell (som vår beslutsmodell), som möjligen skulle kunna 
tillämpas i andra sammanhang. 

D’Iribarne har alltså inte hanterat och därefter svarat på frågan om 
generaliseringsbarheten av sina slutsatser. Likaväl har han inte kopplat sin analys till 
särskilda interkulturella teorier - utom Hofstedes hierarkisk distans i viss mån - som vi 
systematiskt har gjort i vårt studium. D’Iribarnes synvinkel på Volvo-Renault 
samarbetet har huvudsakligen varit historisk och sociologisk, vilket är intressant och 
användbart i vår egen undersökning, medan vår synvinkel huvudsakligen har varit 
interkulturell och management-inriktad. I detta avseende, ser jag båda studier 
(d’Iribarnes och min egen) som kompletterande, och inte som konkurrerande 14. 

5.4.3 Återkoppling till Sverige resp. Frankrikes samhällskultur 

För att avsluta vår reflektion om vår modells generaliseringsbarhet kan vi - om icke på 
ett fördjupat sätt - sätta modellen i ett bredare nationellt sammanhang: återspeglas den 
franska resp. den svenska beslutskulturen i det franska resp. det svenska samhället? Vi 
kan härmed citera igen Bollinger & Hofstede (1987:81) som etablerade en stark 
koppling mellan en organisations resp. ett lands kultur: 

Sådana politiska och sociala regim, sådana företag […]. Man kan vara säker på att - varje 
gång man konstaterar i ett visst land stora politiska orättvisor när det gäller fördelning av 
ansvar, makt, tjänster och egendom - samma orättvisor kommer att återspeglas i detta 
lands företag. Det finns ett slags osmos mellan den politiska resp. den socioekonomiska 
sfären. [förf. övers.] 

Om citatet stämmer bör konsensus, dialog, samförstånd och det kollektiva prägla det 
svenska samhället i sin helhet, medan konfrontation, auktoritet, konflikt och 
individualism präglar den franska. 

Detta påstående är ytterst manikeiskt och generaliserat, något överdrivet men innehåller 
an viss sanning. Härmed kan vi åberopa några aspekter av vardera samhällsystem: 

· Rättsväsendet. Det franska juridiska systemet är i stor utsträckning konfronterande, 
och rättsäkerhet sker genom att Kassationsdomstolen kan sätta två 
appellationsdomstolar mot varandra i syfte att konfrontera olika juridiska tolkningar, 
innan Kassationsdomstolen fattar det slutgiltiga beslutet (på samma sätt som 
hierarkin gör i övriga franska organisationer). I Sverige prövar Högsta domstolen 

                                                
14 I kapitel 1, under avsn. 1.3.2. sid. 14 skrev vi: D’Iribarne kommer dock inte med vidare reflektioner 
kring själva svårigheterna som kulturella skillnader medför. Som sagt, fokuserar han - som sociolog - på 
den sociala dimensionen av kommunikation, bl.a. på maktförhållandena och på den uppfattning som 
svenskar har av fransmännen, och vice versa. Men hans studie leder inte till någon modell eller syntes 
utav observationerna, som skulle teoretiskt utvidga vårt perspektiv och praktiskt hjälpa svenska managers 
i dess samarbete med franska partners. 
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varje fall och sedan bestämmer, utan att sätta två domstolar mot varandra. Vidare är 
det vanligt i Sverige att domaren föreslår kompromisslösningar för att undvika 
rättegång, vilket inte görs i Frankrike (Bodgan, 1994). 

· Arbetsrelationer. Den svenska arbetsrätten är konsensuell (kollektiva avtal), och 
resulterar av förhandlingar mellan arbetsmarknadsparterna, medan de 
arbetsrelationerna i Frankrike styrs av en omfattande lagsstiftning. Vidare har de 
svenska fackföreningarna en förmedlande och förebyggande roll när det gäller 
konflikter, medan de franska fackföreningarna är mer konfronterande och 
konfliktskapande 15. 

· Lagstiftning. Olika lagförslag diskuteras på flera nivåer i det svenska samhället 
(remissinstanser), och har bearbetats (förarbeten) innan det hamnar i Riksdagen, där 
det diskuteras på ett sammanhållet sätt. I Frankrike diskuteras lagförslaget livligt och 
konfrontativt inom Nationalförsamlingen, utan att ha cirkulerat och förankrats i några 
kompetenta organ i det övriga samhället (Bodgan, Ibid.). Vidare respekteras lagen på 
ett helt annat sätt i Sverige jämfört med Frankrike, där folket kan tom. tvinga 
regeringen att dra tillbaka en lag som opinionen ogillar (t.ex. CPE-lagen, 2006). 

Denna lista är starkt reducerad: vi skulle kunna dels komma med ytterligare exempel, 
(utbildningssystem, administration etc.) dels föra en djupare analys av varje kultur. Men 
då kommer vi in på områden sociologi, juridik eller statsvetenskap, vilka inte är våra 
kompetensområden. 

Vårt syfte genom att citera ovannämnda exempel är att suggerera att det kan finnas 
kopplingar mellan vår beslutsmodell - som utgår från en mikroanalys - och de berörda 
samhällena, utifrån ett makroperspektiv. 

5.4.4 Modellens begränsningar 

Även om vi hävdar att vår svensk-franska beslutsmodell är preliminärt teoretiskt och 
empiriskt grundad, och skulle därför kunna tillämpas i ett bredare sammanhang än våra 
egna fall, är den inte prövad (ett franskt perspektiv på beslutsprocesser vore därför 
motiverat). Men så är det alltid när man kommer med ett något helt eller delvis nytt: 
man måste leva med en del frågetecken kring sina slutsatsers allmänna giltighet. 

Vi har kommit fram till en nyutvecklad teoretisk modell som sätter i perspektiv två olika 
paradigm när det gäller hur fransmän resp. svenskar betraktar, fattar och tillämpar ett 
beslut, och vi har sett att en bredare kvantitativ undersökning skulle kunna rättfärdiga 
vår modells allmänna giltighet. 

En sådan undersökning är inte aktuell i nuläget: vi måste röra oss inom de tidsmässiga 
och ekonomiska resurser som vi disponerar, och en empirisk prövning av den svensk-
franska beslutsmodellen är därför helt enkelt inte genomförbar. 

Låt oss hävda att våra slutsatser trots ovannämnda begränsningar ändå är av tillräckligt 
betydande relevans med hänsyn till vår avhandlings huvudsyfte: 
                                                
15 DGEPE (Direction générale des études du Parlement européen), 2011. 
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Vilka kulturella skillnader kan orsaka problem för svenskar när de samarbetar med 
fransmän vid gemensamma affärsrelationer, och hur kan man öka förståelsen för den 
franska kulturen hos svenska företag/organisationer samt underlätta för dem att undvika 
krockar när de samverkar med sina franska partners? 

Vi har redan svarat på vårt syftes första frågeställning (vilka kulturella skillnader som 
skapar problem). Vidare anser jag att vi har bidragit genom denna avhandling och den 
föreslagna beslutsmodellen till en ökad förståelse av den franska kulturen i förhållande 
till den svenska, och genom denna kännedom borde vi underlätta för svenska företag att 
undvika kulturrelaterade problem när de opererar med fransmän. 

Frågan är nu: hur kan man på ett praktiskt sätt kommunicera våra resultat till svenska 
företag, i syfte att de undviker krockar med sina franska samarbetspartners? 

För att svara på denna fråga bör vi först ha en konstruktiv inställning till kulturella 
skillnader, som inte enbart skapar problem, men också - och framför allt - möjligheter 
(5.5). Sedan (5.6) skall vi föreslå en checklista över viktiga punkter som ett svenskt 
företag bör ta hänsyn till inför ett samarbete med en fransk partner. Till slut (5.7) skall 
vi reflektera över möjligheter att delge vår studies resultat. 

5.5 ATT RESONERA I TERMER AV MÖJLIGHETER 

Vi har hittills satt i perspektiv de problem som kulturella skillnader orsakar vid ett 
svensk-franskt samarbete, men det är viktigt att kunna vända problematiken, och att inte 
systematiskt betrakta kulturella skillnader utifrån de problem som de orsakar. 

Om vårt syfte givetvis är att undvika problem som kan uppkomma, borde vårt mål 
också handla om att utnyttja de möjligheterna som skillnaderna innebär. 

5.5.1 Det bästa av två världar? 

Både MO och GH åberopar mer positiva aspekter på kulturskillnaderna. Om kulturella 
skillnader leder, som vi har sett, till en del svårigheter, skall dessa problem inte hindra 
möjligheter. MO är mycket tydlig: 

Man skall inte alltid se dessa kulturella skillnader som ett problem i ett samarbete, det 
finns faktiskt alltid något bra utav det, man gör ju ett samarbete för att göra någonting 
bättre, och det finns en massa bra saker när fransmännen och svenskar jobbar ihop, det 
gör det. 

Likaså uttrycker sig GH positivt angående de möjligheter som skillnaderna mellan olika 
affärskulturer medför, i synnerhet det faktum att de berikar varandra. 

I följande citat påpekar GH att man inte skall låta sig fångas i sin självgoda logik, men 
att man skall vara beredd att utbyta med varandra: 

En annan slutsats kanske var att båda företagen [SAAB resp. Dassault] betraktade sig 
själva som bäst i Tannefors och bäst i Saint-Cloud, och man lever i sin egen kultur, en 
nationell stolthet, väldigt duktig på vad man håller på med. 
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När man lever själv inom ett land är det man själv som definierar hur man mäter vem som 
är bäst också. […] Och nu träffas vi - två världsbästa - och sedan skall vi samarbeta. Det 
roliga är ju att det fungerar. 

Man känner att de [Dassault] är duktigare på det här och vi [SAAB] är duktigare på det 
här, vilket är ett skäl för att vi utbyter med varandra. Tillsammans är vi riktigt duktiga. 
Men det  gäller  att  inte  fastna i  det  här,  att  vi  är  bäst  och att  vi  har  inget  att  lära  oss  av 
någon annan. […] Det finns mycket att vinna att jobba med andra så mycket som möjligt. 

I ovannämnda citat sätter GH fingret på de fördelar som finns med att utbyta, när man 
kompletterar varandra. MO menar samma sak: man kan skapa synergier utifrån 
skillnaderna. 

Det är det [att kombinera vad som är bra hos den ena resp. den andra] som man måste 
hitta.  Vad  är  det  bästa?  Och  det  finns  massa  saker.  Fransmännen  är  oerhört  duktiga  
ingenjörer, oerhört, oerhört duktiga, välutbildade osv. 

Vilka synergier? Både MO och GH talar huvudsakligen om tekniska fördelar när två 
mycket utvecklade ingenjörskonster förenas kring ett projekt, men vi kan utvidga 
resonemangen och reflektera - med fokus på vår svensk-franska modell - kring möjliga 
komplementaritet mellan vardera kultur. 

Alltså, vi har sett att den franska resp. den svenska beslutsprocessen var så olika att 
problem kunde uppkomma vid varje nivå (ett svenskt konsensusfattat beslut kan t.ex. 
upphävas av en fransk chef, en svensk tidpunkt respekteras inte av fransmännen, etc.). 

Frågan är nu: kan man göra något positivt av dessa grundläggande skillnader, och i så 
fall hur? Vi har två möjliga tillvägagångsätt: 

1)  Att kombinera vad som är bra i respektive sed i syfte att bygga ett slags syntetisk 
”allt i ett” beslutsmodell som skulle förena de svenska resp. franska fördelarna och 
lösa alla möjliga problem. 

Jag tror att det är utopiskt att sträva efter en syntetisk och allmängiltig beslutsmodell: 
skillnaderna mellan de två kulturerna är för stora, ofta oförenliga och sitter djupt i 
resp. mentaliteter 16. Istället föredrar jag följande alternativ: 

2)  Att utnyttja de två kulturernas respektive fördelar utifrån omständigheterna. 
Alltså, utifrån situationen och vad man åsyftar samt utifrån beslutets inneboende 
natur, kan man luta åt det ena eller de andra hållet, och tillämpa antingen den franska 
eller den svenska praxisen. 

Låt oss ta upp i tabellen nästa på sida de fördelar som varje beslutskultur innebär. Vi ser 
att varje kulturs fördelar kan svara på olika problematiker. 

                                                
16 Hur kan man hitta en gemensam nämnare mellan den delegerande svenska hierarkin och den franska 
allsmäktige hierarkin? Varje system befinner sig på motsatta poler av hierarkisk distans skala. Den enda 
lösningen är förmodligen det matchningsdiagrammen som SAAB har tillämpat för att underlätta 
kommunikationen med Dassault, men då är det inte någon gemensam process som man har odlat, utan det 
handlar om en ren anpassning av SAABs kultur till sina franska parters organisation. 
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Utifrån denna tabell kan vi reflektera kring de situationer och förutsättningar som varje 
beslutskultur är bäst anpassad till - dock kommer vi inte att fördjupa vår reflexion, i och 
med att vi då kommer in på organisationsvetenskapens domän, vilken inte är vår. 

SVENSKA FÖRDELAR FRANSKA FÖRDELAR 

Hierarkins roll 

Ledningen är bra när det gäller basens 
empowerment: individen är ansvarig, autonom, 

och involveras organisationens övriga beslut. 

Ledningen svarar för sina handlingar och har en 
aktiv roll i beslutsprocesser genom att ständigt 

vara insatt i gruppens arbete och att ta ställning. 

Delegeringsram 

Uppdraget är tydligt och gruppen har en konkret 
bild över vad som skall åstadkommas, samt en bra 

kännedom om beslutets förutsättningar. 

Manöverutrymmet är stort: den franska gruppen 
verkar i ett bredare sammanhang som kan 

utvecklas vidare utan särskilda begränsningar. 

Gruppens roll 

Gruppen strävar efter ett gemensamt 
och välförankrat beslut 

(alla är med i konsensus). 

Gruppen kommer med ett rikt 
beslutsunderlag (flera möjliga 

alternativ/synvinklar). 

Diskussionsstil 

Gruppen diskuterar strukturerat, linjärt och lugnt: 
samstämmighet blir stark. 

Gruppen pendlar livligt mellan olika argument 
(dialektiken utvidgar perspektivet) 

Beslutsfattande 

Beslutet fattats när konsensus har nåtts: 
stor acceptans för beslutet som 

betraktas som allas. 

Beslutet tas när chefen tar ställning: 
beslutets substans prioriteras 

(ingen kompromiss). 

Beslutsgiltighet 

Beslutet (konsensus) har en stor allmängiltig 
bindande kraft: 

vad som har sagts blir gjort. 

Beslut ( även taget av hierarkin)  
kan vidare diskuteras: 

öppenhet mot ytterligare alternativ. 

· Fördelen med den franska beslutsmodellen 

Den franska hierarkiska modellen bör vara välfungerande när frågan är komplex, när 
problemställningen är abstrakt och projektets ram diffus. Då kan omöjligen hierarkin ge 
konkreta direktiv eller definiera tydliga gränser inom vilka man skall kunna verka, och 
att delegera någon form av beslutanderätt i så fall kan upplevas som olämpligt. 

Det är bättre att låta sina medarbetare röja undan och gallra problematiken och komma 
upp med en rad synpunkter och förslag som skall underbygga ledningens framtida 
beslut. 
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Den franska dialektiska metoden kan vara lämplig när var och ens fantasi, kreativitet, 
tom djärvhet krävs, när det t.ex. handlar om att vinna fördelar gentemot andra 
konkurrenter på marknaden genom att komma med helt nya och originella lösningar. 

Då kan det vara viktigt att resonera bortom de ofta konservativa/konventionella 
etablerade ramarna i syfte att spränga vissa hinder. 

En innovativ lösning befinner sig alltid utanför de regler som gällde innan den 
upptäcktes. Den franska metoden kan också vara bra när det bästa resultatet är viktigare 
än tidpunkten, när uppdraget är ”cirkulärt” och kräver att man pendlar fram och tillbaka 
mellan olika alternativa lösningar för att kunna utföra det, oavsett den tid det tar. 

En annan fördel kan ligga i det franska beslutets själva innebörd och natur: man strävar 
inte vid beslutsfattande att nå en konsensus som kan glida mot en kompromiss. Det är 
inte därför att ett beslut är allas att det är per automatik det bästa möjliga 17. Den franska 
dialektiken leder till att beslutet ej legitimeras därför det är gemensamt, men därför det 
anses vara bra i sig (oavsett vissa gruppmedlemmars motsatta synpunkter). 

Den franska beslutskulturen kan också vara väl lämpad till immateriell produktion, till 
utveckling och forskning, när innovation och kommunikation kräver ett icke konformt 
förhållningssätt till verkligheten. Då är det viktigt att utvidga perspektivet, och att det 
finns mycket utrymme för att idéer strömmar in och fritt diskuteras (se även nästa 
avsnitt). 

Alltså kan den dialektsiska franska seden passa abstrakta problemformuleringar, när 
man vill prioritera kreativitet framför effektivitet. 

· Fördelen med den svenska beslutsmodellen 

Den svenska egalitära modellen bör vara välfungerande när frågan är helt eller delvis 
inramad, när problemställningen är konkret och projektets ram tydligare från början. Då 
kan hierarkin ge konkretare direktiv och definiera gränser för verksamheten, samt vidare 
delegera beslutanderätt till arbets-/projektgruppen. 

Den svenska delegeringen är enastående när det gäller att involvera medarbetarna i 
företagets strategi och utveckling, att göra individerna delaktiga i processer, att de skall 
känna sig direkt berörda av de beslut som de tar (empowerment). 

På detta sätt förenar organisationen sin personal kring företagets mål: detta är viktigt när 
målet kräver allas krafter och samtycke. 

Den svenska metodiska diskussionsstilen kan vara lämplig när man skall fokusera på ett 
uppdrag vars syfte är relativt väldefinierat (lösa ett visst problem, besluta om en viss 
fråga). Då är det viktigt att resonera inom frågan/problemets ram för att kunna lösa det, 

                                                
17 Jag själv som fransman har ibland svårt att förstå varför ett beslut skulle vara bra därför att det är allas. 
De flesta kan ha fel ibland, och om jag är övertygad om att jag har rätt, kan jag omöjligen kompromissa 
med de andra. Tvärtom skall jag kämpa så mycket som jag kan för att driva min egen vision om saken. 
Enbart om mina motståndare till slut kommer med oslagbara argument kan jag ge upp, och acceptera ett 
beslut som ej är mitt, men i vilket jag har varit med på mitt sätt: utan att kompromissa. 



KAPITEL 5: Analys och diskussion 
 

- 215 - 
 

samt att fatta ett beslut enligt A-B-C proceduren för att inte tappa greppet på 
problematiken. Den svenska metoden kan också vara bra när tidpunkten är viktigare än 
själva resultatet, när uppdraget är linjärt, innehåller flera mer eller mindre självständiga 
moment, och kräver att man går till väga stegvis (en sak i taget) för att kunna utföra det. 

Detta kan vara särskilt viktigt vid industriella projekt, när slutproduktens leverans beror 
på en välfungerande koordination mellan företagets olika avdelningar samt mellan 
företaget och dess underleverantörer (en försening kan äventyra hela processen). 

En fördel kan ligga i det svenska beslutets konsensuella dimension när ett beslut berör 
de flesta och är viktig för hela organisationen, när beslutet innebär en social dimension 
(t.ex. när arbetsmiljö och -villkor påverkas) eller när ledningen behöver sin bas stöd.Då 
är det bra att beslutet tas i konsensus och samstämmighet. 

Detta är också fallet när ett besluts utfall kan ha betydande konsekvenser: den svenska 
kollektiva beslutsprocessen gör att det är ett kollegium som bär ansvaret, och ej en 
ensam beslutsfattare (se även Pernod-Ricard Sverige VD Isabelle Duceliers citat sid. 
155, fotnot 13). 

Den svenska beslutskulturen kan också vara väl lämpad till materiella 
produktionsprocesser, när effektivitet kräver ett strukturerat och pragmatiskt 
förhållningssätt till verksamheten samt att beslut ej systematiskt ifrågasättas, vilket 
skulle hindra att sakerna blir gjorda när de skall. 

Alltså kan den pragmatiska och metodiska svenska seden passar konkreta 
problemformuleringar, och prioriterar effektivitet framför kreativitet. 

· Metodologisk vs dialektisk: en ny kulturell dimension? 

Då skulle vi kunna tala om en ny kulturell dimension, den metodologiska vs dialektiska 
dimensionen, som kombinerar  Hofstede resp. Trompenaars kulturella dimensioner. 

Å ena sidan (Sverige) kan vi tala om en metodologisk kultur  som präglas  av  ett  linjärt  
och pragmatiskt förhållningsätt till problemlösning och kunskapsutveckling (denna 
metodologiska förhållning motsvarar en monokron, egalitär, universalistisk, specifik, 
konsensusbaserad kultur). 

Å andra sidan (Frankrike) har vi en dialektisk kultur som präglas av en mer intellektuell 
och abstrakt förhållningsätt till problemlösning (denna dialektiska förhållning motsvarar 
en polykron, hierarkisk, partikularistisk, diffus, konfliktvänlig kultur). 

Två helt olika vägar att gå mot en lösning eller en överenskommelse, som dock 
kompletterar varandra 18. 
                                                
18 Vi kan härmed upprepa Trompenaars & Hampden-Turners (2008:363-364) följande citat: Kulturer som 
tror att det finns universella lagar är övertygade om att man kan hitta en konsensus kring dessa regler 
[...] Detta är typiskt för USA, Storbritannien, Sverige och Nederländerna, som ser framsteg som en 
kontinuerlig kunskapsbyggande process. Kulturerna som försvarar partikularistiska intressen [såsom 
Frankrike, Japan, Italien enl. författarna] är mer dialektiska: olika individer eller grupper har 
antagonistiska syften, vilket leder till störningar och rivaliteter. Där dominerar tes-antites modellen, och 
tidigare förkastade argument eller teser kan komma upp när som helst till ytan.  
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5.5.2 Dialektiken: en kunskapsbyggande fransk egenskap? 

Att den franska dialektiska seden vore särskilt väl anpassad till mer immateriella och 
abstrakta problemställningar bekräftas hela tiden av de flesta av de intervjuade som 
betraktar denna franska egenskap som grundläggande och starkt förankrad i den franska 
kulturen. Både MO och GH betraktar den franska dialektiken som positiv när det gäller 
kunskapsutveckling och forskning. Därför kan vi anse att det är befogat att ägna ett 
avsnitt åt att utveckla de fördelar som den franska kulturen medför, inte minst när det 
gäller att främja kunskap, som GH uttrycker det: 

Den aktiva och välförda dialogen får bygga kunskapen. Vi är tillbaka till vad vi pratade 
om förut med modellen tes-antites-syntes för att bygga kunskapen i diskussionen. […] 
Man kan tydligt se det franska ifrågasättandet som kunskapsbyggande, som ett sätt att 
utmana för att skapa någonting. Detta finns inte på samma sätt hos oss som i Frankrike. 
Vi har väldigt skilda strategier för att bygga kunskap. 

Vilka är dessa skilda strategier? Jo, vi har sett 19 att SAAB var präglat av den tysk-
amerikanska ”step by step” modellen. Dassault präglas av ett mer öppet förhållningsätt 
till kunskap och teknik, och arbetar mindre linjärt och mer ifrågasättande enl. GH: 

Man kan säga att när vi kom ditt, kände vi ju ganska väl till det amerikanska, anglo 
saxiska och tyska angreppssättet på problemen, vad som var t.ex. praxis på de 
amerikanska flygsystemen, men när vi diskuterade med våra franska partners då så fanns 
det nästan alltid en liten extra knorr, ett litet finurligt tillägg: ”så här använder vi den här 
metoden” etc. I grunden var det samma matematik, samma metoder men sättet att dra 
slutsatser innehöll ofta något extra: man hade tänkt ett steg till, hittat något nytt, 
karakteristisk. Det var spännande, och man kände ju ”här får vi stå på tå för att vara med i 
svängarna” när det gäller hur de resonerar. 

Vidare tycker GH att det sätt fransmännen resonerar och diskuterar leder till att 
deltagarna är väl insatta i problematiken, vilket kan vara en fördel:  

När man diskuterar någonting så vänder man och vrider, med en systematisk och en drill 
som är  enorm.[…]  Och  där  tycker  jag  att  den  franska  diskussionsmodellen  är  bra,  med  
formulering av en tes resp. antites, att ständigt vända och vrida på saken. Det stärker 
samsynen om frågan. 

Det är intressant att se att den franska dialektiken ”stärker samsynen om frågan”. På 
detta sätt har den franska diskussionsstilen - genom det intensiva idéutbytet som det 
innebär - ett resultat som faktiskt kan på sitt sätt likna den samstämmighet (samsynen) 
som konsensus skapar. MO understryker också den pendlande diskussionsmodellens 
fördelar, och - intressant! - kopplar denna modell till den franska polykronismen: 

Och det här med tidsuppfattningen: man eftersträvar alltid fram och tillbaka efter den 
bästa lösningen, det gör att lösningen som kommer upp till slut är oftast mycket, mycket 
bra, rent tekniskt. (MO) 

                                                
19 GH noterade i avsn. 4.10, sid. 182, att ”I det svenska systemet är vi präglade av den amerikanska och 
den tyska kulturen, som är ganska metodorienterade: att lösa ett problem. Man bestämmer ”här har vi 
problemet” och sedan är det A - B - C - D. Och sedan fram till lösningen, och så vidare.” 
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I  ett  fall  som inte direkt berör Dassault,  men franska forskare från l’Ecole des Mines i  
Paris, med vilken SAAB (samt MIT och Linköpings universitet) samarbetade 
kommenterar GH den franska dialektiska kulturen på ett mer detaljerat sätt: 

Naturligtvis hade vi [SAAB och LiU] funderat omkring innovation, och vi hade en 
väldigt bra definition som vi närmade ihop med MIT, nämligen att en innovation är dels 
ny, dels att den skapar ett värde för någon. Alltså inte bara nyttig, men också värdefull. 
En enkel och bra definition. Men det som är intressant är att om man läser mycket av den 
amerikanska litteraturen så har man kunnighet om innovationsmanagement, innovation 
by… bla, bla, bla. Men ingen kunskap om vad ordet innovation betyder för något, om vad 
är gränsen för vad en innovation skall vara. 

I detta skede kan vi konstatera att SAAB och LiU:s forskare har nått en konsensus när 
det gäller vad innovation är (”en enkel och bra definition”). Vad händer när denna 
definition presenteras för franska forskare? GH berättar: 

Där tar vi [SAAB & LiU] begreppet för givet och en av de franska forskare vi jobbade 
ihop med tittade på innovationssystemen inom läkesmedelindustrin, bilindustrin och 
flygindustrin. Hon var väldigt noggrann och frågade - Är det verkligen något nytt i detta 
projekt? -Var finns innovationen? -Hur stor är den i så fall? -Kan ni förklara vad den är? -
Och varför är det en innovation? O.s.v. Sedan gick vi väldigt noggrant igenom: -Vad är 
historiken bakom det här? -Vad är logiken? -Hur har det vuxit fram?  Och vad handlar det 
om egentligen? […] Man borrade botten på varje fråga, man ifrågasatt med argument för 
och emot (tes-antites-syntes modellen igen). Och vi började med att diskutera vad är 
innovation, en ganska bra fråga egentligen! 

Alltså kommer svenskarna med en tes (en definition av innovation), och tesen 
ifrågasättas, vilket varken SAAB och LiU är vana vid. GH fortsätter: 

Ganska enkla grundläggande frågor, och en bas för en vidare diskussion. Men vid de 
andra forskningsprojekt jag deltog i hade man stått och presenterat fallet, och sagt att det 
var nytt, och man nöjde sig med det, ungefär. Men det räckte inte alls för l’École des 
Mines forskare, de var väldigt noga med alla detaljer. 

Detta är ett bra exempel på den ifrågasättande dimensionen av den franska dialektiken: 
att systematiskt vrida och vända som GH uttrycker det. Detta leder till ett utvidgat 
perspektiv: man diskuterar bortom den ursprungliga ramen: 

Och sedan var det väldigt breda associationsbanor och diskussioner. Man kände att man 
fick hela tiden stå på tå i den här forskningen, man skulle verkligen hänga med i 
svängarna, och bidra på bästa sätt. Jag tyckte att det ledde till en forskningsprocess som 
skapade mycket mer kunskap än de andra forskningsprocesserna som jag varit inblandad 
i, därför att dessa matchningar ledde till att vi ställde frågan på sin spets, att vi fick gräva 
djupare för att komma fram. 

GH sätter sedan i perspektiv den risk som en alltför konventionell diskussion innebär: 

Risken  är  -  om  man  har  en  lite  för  stift  forskningskultur  -  att  man  låter  slinka  igenom  
påståenden som kanske är alltför enkla, eller inte helt rätta. Men om man håller på att 
utmana och pressa, dels ser man om källorna håller, om de aspekter vi behandlar är 
relevanta, dels, genom att diskutera, kommer en massa nya idéer också. Det är alltid 
positivt med nya infallsvinklar. 
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GH talar sedan om två forskning- och utvecklingskulturer: å ena sidan SAABs praxis - 
vars ursprung finns på MIT -, å andra sidan den franska, från l’Ecole des Mines. GH tar 
ställning för den andra: 

[i vår kultur] tyckte man att man hamnade i alltför mycket destruktiva debatter, om man 
kritiserade, ifrågasatte, stötte varandras forskning snarare än att man bidrog till 
kunskapsbyggandet. Det kan man fundera över… Men mitt generella intryck när jag 
jobbade med l’École des Mines var att det var en väldig fart på forskning, ett väldigt 
kunskapslyft, och mycket nyfikenhet och kreativitet, och det gjorde att det gav resultat. 
[…] Jag tyckte att utdelningen med att jobba med l’École des Mines var mycket större än 
här hemma. 

Vi kan notera att i den svenska kulturen betraktas den ifrågasättande och kritiserande 
debatten som ”destruktiv”, men GH betraktar dock den franska dialektiken - tack vare 
det idéutbyte den främjar - som kunskapsbyggande. 

Den franska dialektikens förmåga att bidra till kunskapsutveckling kan vara ett viktigt 
utfall i vårt arbete. Varken Hofstede, Trompenaars eller d’Iribarne har åberopat denna 
dimension i sina teorier och studier. Vidare anser jag att den franska forskningskulturen 
kan vara ett viktigt inslag vid svensk-franska utvecklingsprojekt, där man skall sträva 
efter att utbyta teknologi, lösa tekniska problem och fatta välgrundade strategiska 
beslut. 

5.6 ATT SAMARBETA MED FRANSMÄN: EN HANDBOK 

Vi närmar oss slutet av det aktuella arbetet, och skulle kunna sammanfatta vår studies 
olika  utfall  genom  att  föreslå  till  svenska  företag  och  tjänstemän  en  sorts  
användarhandbok om att samverka med fransmännen. 

Vårt syfte är ju att underlätta för svenska företag att samarbeta med franska partners, 
och det är lämpligt att - bortom teori och empiri - komma fram med några konkreta råd i 
frågan. Vi skall följa en enkel kronologisk handlingsplan: (5.6.1) Hur skall man 
förbereda sig på bästa sätt inför ett möte med fransmän? (5.6.2) Hur skall man agera 
under mötet? (5.6.3) Vad skall man göra efter mötet? 

Med mötet anser vi en grupp franska resp. svenska tjänstemän som träffas för att fatta 
beslut, driva ett projekt, utbyta/utveckla teknologi och kunskap (i en bred betydelse: 
inom teknik, finans, marknadsföring, mm). Våra råd blir därför av allmän karaktär. 

5.6.1 Innan mötet 

Nyckelordet i det aktuella skedet är: att förbereda sig! Både MO och GH har påpekat 
vikten av att vara så väl förberedd som möjligt. 

Att direkt konfrontera en främmande kultur utan kunskaper och kännedom om denne 
kan enbart leda till misslyckande. Vi kan referera härmed till vårt arbetes första kapitel: 
om vikten av att vara medveten om sin och den andra kulturen inför ett interkulturellt 
möte. Hur kan man förbereda sig på bästa sätt? Här kommer några förslag: 
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· Att tillägna sig allmänna kunskaper om Frankrike. Det handlar inte här om kunskaper 
om den franska affärskulturen, men om ren allmänbildning. SAAB tjänstemän som 
gästföreläser i mina kurser rekommenderar till våra studenter att de skall kunna 
Frankrike: att placera landets städer, gränser och kommunikationsnät, att vara insatt i 
landets ekonomi, att kunna landets viktigaste historiska skeenden, att vara insatt i den 
franska kulturen är viktiga kunskaper. 
Liksom att informera sig om vad som händer just nu: vilka är de politiska, sociala, 
ekonomiska frågor som debatteras i Frankrike? Alltså, man skall ha med sig en 
grundläggande och bred dokumentation om landets olika aspekter 20. 

· Att vara medveten om de problem som kan uppkomma. Det handlar givetvis härmed om 
kulturrelaterade problem, orsakade av de skillnader som vi har gått igenom. Som MO 
säger: 

Det som är viktigt att komma ihåg, det är att det finns skillnader, ja, och man måste lära 
sig att hantera dem. Man måste lära sig hur det fungerar i Frankrike. 

I detta avseende kan vårt arbetes slutsatser (vi har utfört en syntes av de problem som 
uppkommer under avsnitt 5.1.1) vara användbara inför ett svensk-franskt samarbete. Vi 
skall se nedan (5.7) hur, och under vilka former, vi skulle kunna kommunicera vårt 
utfall. 

· Att vara medveten om de möjligheter som kan utnyttjas. Vi har just sett att det var viktigt 
att ha en konstruktiv inställning till den andra kulturen. Den franska affärskulturen kan i 
vissa situationer visa sig effektivare än den svenska, och tvärtom. Då handlar det om att 
vara öppen och beredd att göra det bästa av våra skillnader: att skapa synergier utav de 
komplementariteter som finns mellan de två kulturerna (se även MO resp. GHs citat sid. 
211-212). 

· Att inte låta sig fångas av etnocentrism och självgodhet. Att arbeta internationellt kräver 
en viss ödmjukhet, och att inte fastna i sin egen logik. Detta är särskilt viktigt när man 
vill skapa synergier utifrån kulturella olikheter. 

Då bör man ta avstånd från den gängse bilden som man brukar ha om fransmännen, 
samt att reflektera över sin egen kulturella identitet. GH åberopar behovet av att ha en 
öppen inställning gentemot den andra: 

Apropå det interkulturella, diskuterade vi mycket under processens gång om hur man gör 
i olika länder etc. […]. Men det fanns en del som använde de här förenklade nationella 
dragen  för  att  förklara  varför  det  inte  fungerade:  ”det  är  fransmännen  som  är  si,  eller  
tyskar som är så” etc. Det var godtagbara förklaringar varför det inte fungerade. Men så 
får man aldrig göra förstås. Man måste resonera kring varför vi själva gör så här också, 
och inte bara titta på de andra. 

                                                
20 Jag läste nyligen om en framgångsrik affärskvinna som berättade, när hon blev tillfrågad om hur hon 
förberedde sig inför en affärsresa utomlands, att hon köpte en detaljerad atlas, en historiebok samt tio-tolv 
romaner skrivna av några av landets välkända författare, detta för att ha en bra bild av det land hon skulle 
besöka. 



KAPITEL 5: Analys och diskussion 
 

- 220 - 
 

· Att vara beredd att anpassa sig. Tyvärr är det så att fransmännen är föga intresserade 
av den svenska kulturen: detta är sorgligt, men man måste leva med denna verklighet. 
Fransmännen kommer ej att sträva efter att förstå, och vidare anpassa sig till sina 
partners, som MO påpekar det: 

Vi svenskar försöker att lära oss, att anpassa oss, att förhålla oss på något sätt. 
Fransmännen gör det inte. De försöker inte att anpassa sig efter en svensk. Det är vi 
svenskar som försöker att anpassa oss mer till fransmännen. 

Å andra sidan kan den kännedom som svenskar har om fransmännen samt svenskarnas 
anpassningsförmåga vara en fördel, särskilt vid förhandlingssituationer: att kunna sina 
motparters psykologi och metoder är ofta avgörande för en förhandlings utfall! 

· Att förbereda sig så tidigt som möjligt. MO har ofta åberopat det faktum att en del av de 
problem och svårigheter som inträffades under Neuronprojektet (och som har kostat 
både tid och pengar: ett års försening!) skulle ha kunnat undvikas om man hade 
förberett sig så tidigt som möjligt i processen: 

Men det är också faktiskt så att, när den dag man formar ett samarbete med en fransman, 
att  man  formar  starten  på  rätt  sätt.  Hur  delar  vi  arbetet?  Hur  fattar  vi  beslut?  Hur  
organiseras projektet? Allt det här skall vara genomtänkt från början, så att resan blir 
enklare. 

Alltså bör man ha ett slags handlingsplan innan ett samarbetsmöte med franska partners. 
MO fortsätter: 

Vi har lärt oss mycket idag om hur vi skulle ha skrivit våra kontrakt, hur vi skulle ha delat 
arbetet mellan oss så att det blir mer effektivt, alla de här delarna som underlättar dessa 
kulturella skillnader, skillnader i beslutfattande, tidsuppfattning etc. Det kan man faktiskt 
hantera på ett visst sätt, och mycket av det här finns att fundera på redan från början. 

· Att utveckla verktyg. Att förbereda sig inför ett samarbete med fransmän är också att 
skapa välfungerande verktyg som kan förebygga och inrama de kulturella skillnaderna. 
SAAB:s matchningsdiagram 21 är  i  detta  avseende  ett  välfungerande  -  och  för  mig  
imponerande - verktyg, som hjälper företaget att anpassa sig till, men också - och 
framför allt - att kortsluta den franska stela hierarkin. 

Det handlar om att ha kännedom om vem i den franska organisationen som har ungefär 
samma ansvar och position som en viss person i det svenska företaget. Man ”kopplar 
ihop” den franska och den svenska chefen, alltså. 

Så snart en svensk-fransk arbets-/projektgrupp nere i organisationen kommer fram till 
ett beslut/en lösning, kan den svenska chefen gå direkt till den matchade franska chefen 
och tillsammans med honom/henne fastställa gruppens beslut (detta kräver att den 
svenska chefen inte helt delegerar ner beslutet, men låter sig informeras av gruppens 
arbete). 

                                                
21 Se även avsnitt 4.2.3, sid.149. 
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Då kan man få gruppens beslut att gälla utan att beslutet pendlar fram och tillbaka 
mellan de franska gruppmedlemmana och deras chefer i väntan på en (hypotetisk) 
förankring. 
Man undviker också på detta sätt att ett grupptaget beslut, som gäller för svenskar, 
upphävs av en fransk chef högre upp i hierarkin. 

5.6.2 Under mötets gång 

Men även väl förberedd inför ett samarbete måste man förvänta sig att ett möte med 
fransmän inte kommer att se ut som ett renodlat svenskt möte. Här kommer några råd 
som vi har utvecklat från vår empiriska studie: 

· Att acceptera livliga diskussioner. Fransmännen debatterar livligt, och driver kraftfull 
fram sina positioner. Så är det med den dialektiska tes-antites figuren, och den mer 
konsensusvänliga svensken skall våga ta ordet och stå för vad han/hon hävdar, samt 
skall utveckla motargument. GH påpekar detta mycket tydligt: 

Som svensk, när man kommer i det här [att arbeta med fransmän] är det viktigt att lyfta 
sig ett steg och att vara beredd att vända och vrida betydligt mer än vad man brukar göra 
hemma, och inte att sitta i en form av tyst konsensus. 

Att sitta i en tyst konsensus betyder för fransmän att man inte har något att säga, är inte 
intresserad,  att  man  är  en  slätt  figur  eller  att  man  överensstämmer  och  accepterar  allt  
utan vidare diskussion (Daun, 1989). Vilket givetvis är inte fallet!  

· Att komma med bestämda positioner i förhandlingar. I samband med föregående punkt 
betyder den konfrontativa dialektiken att man skall starta diskussionen/förhandlingen 
utifrån ganska extrema utgångspunkter. 

Det är meningen att förslaget/tesen i början är i viss mån orealistisk, och syftar till att 
motparten skall visa sina kort och komma med motargument. Sedan närmar man sig 
varandra, hittar mer realistiska förslag och, till slut, hittar en överenskommelse. GH 
exemplifierar igen detta 22: 

Under alla dessa förhandlingar som jag har sett från franska sidan diskuterar man väldigt 
detaljerat utifrån väldigt bestämda positioner, reder ut väldigt noggrant. […] Det är ju en 
typisk förhandlingsordning för fransmännen att ta en mycket tydlig position inför nästa 
steg. […] Och det är först när allt är genomdiskuterat som man trycker på knappen, 
skriver på och startar sitt projekt. Det är under den här långa fasen som vi som svenskar 
får kämpa för att hantera situationen.  

Å sin sida exemplifierar också MO den franska praxisen, alltså att komma till mötet 
med bestämda, tom orealistiska förslag: 

Den första gången jag träffade fransmännen för att diskutera det här programmet så hade 
de med sig en PowerPoint sats med figurer, rutor, allt möjligt och det kändes väldigt 
förberett från fransmännens sida: ”Så här vill vi ha det, så här skulle vi se det, det här vill 

                                                
22 Se  även  citatet  sid.  184  ”Just detta med förhandlingar är en central fråga, liksom att gå ut och ta 
tydligare positioner hos de franska medan svenskar, som jag, är vana vid konsensus”. 
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vi inte etc.”, men efter diskussionen visade sig att det var ett luftslott de hade byggt. […] Det 
var egentligen nerkastade idéer som man skulle börja med eller komma fram till. 

MO uttrycker tydligt syftet med det franska spelet: deras förslag är både en 
utgångspunkt för diskussionen (som man skulle börja med), och samtidigt ett mål (eller 
komma fram till), vilket är retoriskt (motparten har inte mycket förhandlingsutrymme 
mellan utgångspunkten och målet!). MO rekommenderar att man som svensk skall 
agera som fransmän gör: att kontra fransmännens förslag med ett motförslag: 

Det är  viktigt  när  man börjar  ett  samarbete,  när  man sätter  sig,  att  ha det  i  bakhuvudet;  
bara därför  att  det  är  bra presenterat,  tror  inte  att  det  är  ett  genomarbetat  förslag,  det  är  
faktiskt snarare tvärtom. Detta är en start för en diskussion. 

Det viktiga i en sådan situation, när du träffar fransmän för ett nytt projekt är att du själv 
har ett diskussionsunderlag som du kan möta fransmännen med: ”Hur vill du göra? Jag 
vill göra så här etc.”, och sedan kan man börja den här processen och mötas sedan 
någonstans. 

Då är det viktigt som svensk att lära sig att argumentera utifrån bestämda positioner, 
och att lära sig att tillsammans med sina franska motparters progressivt - och inte sällan 
konfrontativt - nå samstämmighet kring en lösning, ett beslut. 

· Diskussioner tar tid. GH i ett  citat  ovan talade om den långa fasen som den franska 
diskussionsmodellen innebär. MO åberopar också i ett tidigare citat de långa mötena 23. 
Detta är normalt: tiden är inneboende i dialektiken: att diskutera fram och tillbaka, att 
vrida och vända kräver tid. I mina egna seminarier med SAAB tjänstemän berättade en 
av deltagarna att han tog Vasa bröd och en mjukost tub i sin väska för att kunna orka de 
långa förhandlingarna! 
Att ge näringsmässiga och kulinariska råd ingår inte i denna avhandling, och jag skall 
inte heller rekommendera att man tar en sovsäck med sig inför en förhandling i 
Frankrike, men låt oss säga att man ändå skall vara beredd att ett möte med fransmän ej 
kommer att sluta vid en viss angiven tid, men när saken blir genomborrad, eller när 
motparten inte orkar längre och accepterar fransmännens villkor för att äntligen kunna 
åka hem. 

· Att få besluten nedskrivna. Som vi har sett väger inte det muntliga ordet i Frankrike så 
tungt som i Sverige. Detta är också en av dialektikens konsekvens: diskussionen skall 
flyta på, argumenten skall framföras och kontras, man skall tala fram och tillbaka och 
detta medför att man omöjligen kan stå fast vid vad man säger. 

Det  är  enbart  när  alla  är  överens  att  man  ”trycker  på  knappen”  som  GH  säger.  Innan  
dess är det fritt fram att dra tillbaka sina budskap (vi har sett sid. 9 att man inte är 
bunden till sitt bud under förhandlingar i den franska avtalslagen). 

                                                
23 ”Tes, antites, syntes. Det gör att man kan förvänta sig långa möten, och man behöver det för att få den 
här diskussionen, det tar sin tid att komma fram till någonting som förhoppningsvis blir bra.” 
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Då är det viktigt att få ett beslut eller ett delbeslut på papper så snart man är överens (vi 
har sett att det skrivna ordet har en stor betydelse för fransmän), som MO 
rekommenderar det: 

Och  om  det  är  ett  bra  beslut,  en  bra  syntes  skall  man  försöka  att  få  det  skriftligt,  och  
diskussionen kan fortsätta efteråt. 

Vi får inte glömma att man inte brukar föra protokoll vid ett franskt möte som man gör i 
Sverige, eftersom man ej kommer att fatta ett slutgiltigt beslut. Om svenskar vill ha 
beslutet att gälla är det viktigt att få det nedskrivet. 

· Att inte vara rädd för konflikter. Vi har utvecklat länge i denna avhandling det faktum 
att en konflikt inte har samma betydelse för en fransman som för en svensk. 

D’Iribarne (se även citatet sid. 185) rekommenderade att man inte skulle vara rädd för 
konflikter, som är för fransmännen en del av arbetsprocessen (För att försvara sina 
positioner kritiserar de starkt andras argument). MO konstaterar samma sak: 

Ja,  det  är  en  del  av  arbetet  där  nere,  att  just  ha  de  här  lite  mera  konfliktuella,  stormiga  
mötena. Sådana utspel ”Ni har inte gjort det här, ni skulle ha gjort det här” etc. Det här 
måste man lära sig. 

Alltså bör svenskarna rusta sig något, och inte betrakta konflikter på den personliga 
planen. Men detta är betydligt lättare att säga än att göra: MO berättade i Neurons fall 
att fransmännens upprepade personliga anfall var något som han ”aldrig skulle köpa”, 
och att denna franska aggressivitet hade lett till att oerfarna svenska medarbetare kom 
tillbaka till Sverige bestämda att aldrig igen samarbeta med fransmän. 

· Att inte vara fången i sin referensram 24. Vi har sett att den franska dialektikens fördel 
är att skapa utrymme för friare diskussioner. Då skall man vara beredd att utnyttja 
utrymmet utan att vara fången av sin egen logik, eller av gruppens tryck. 

Bättre lösningar kan finnas bortom den förutsatta ramen: låt fransmännen bryta den! Det 
kan finnas en viss konservatism i en systematisk konsensussträvan, som medför 
övertygelsen om att det kan bara finnas en enda lösning till ett problem: den lösning 
som alla är överens om. 

· Att inte lita blint på sina experter. Detta betyder inte att experter har brister, långt ifrån, 
men fransmännen brukar närma sig problematiker på ett mer mångdimensionell sätt. 
Fransmän inkluderar frågan i ett bredare sammanhang samt förhåller sig icke 
linjärt/strukturerat till problemlösning. Fransmän anlitar generalister istället, vars roll är 
att bolla fram och tillbaka frågan, medan experter, enl. GH, finns högre upp i hierarkin, 
där beslutet skall fattas: 

Så är det ofta i den franska hierarkin att experter högre upp ansvarar för ett väldigt stort 
tekniskt kunnande. 

                                                
24 Detta råd är något spekulativt och kan inte kopplas till något explicit i vårt empiriska material. Däremot 
har GH resp. MO åberopat vid flera tillfällen att den förutsättningslösa franska diskussionen utvidgar 
referensramarna – se även avsnitt 5.5.2. 
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5.6.3 Efter mötet 

Men även efter ett väl förberett och genomfört möte kan man undra om beslutet som har 
fattats gäller in fine. Då är det viktigt att befästa i efterhand vad man har kommit 
överens om. 

· Att kontrollera beslutets giltighet.  Vi  har  sett  att  ett  franskt  beslut  –  även  taget  av  
hierarkin – kan diskuteras vidare, tom. ifrågasättas. Alltså kan ett beslut vara i Frankrike 
starten för en ny diskussion, vilket kan vara ytterst irriterande för en svensk. Då måste 
den svenska ledningen (med hjälp av matchningsdiagrammen, t.ex.) cementera beslutet 
och se till att de franska beslutsfattarna verkligen håller fast vid vad som har bestämts. 
MO påpekade tidigare i avhandlingen hur viktigt det var att ställa kontrollfrågor efter ett 
beslut för att vara säker på att alla vet vad som gäller. 

· Att uppfölja en process förlopp. När  processen  är  i  gång  är  det  viktigt  att  se  till  att  
sakerna  blir  gjorda,  och  att  de  blir  gjorda  i  tid.  Risken  i  en  fransk  process  är  att  
deltagarna dels avviker från det ursprungliga målet, dels prioriterar bort de deadlines 
som befästas. Den franska konsten att diskutera fram och tillbaka kan leda till att det 
som man tidigare var överens om inte längre gäller: man är kanske på väg att hitta en ny 
lösning, att nå ett möjligt bättre resultat. Detta i sin tur leder till att de viktiga 
tidpunkterna på vilka hela processen artikulerades inte har längre någon betydelse för de 
franska medarbetarna. En sådan attityd är oacceptabel för den mer metodiska svensken, 
som för att undvika sådana överraskningar noggrant skall granska hur processen sker 
(om det  är  så  att  det  verkligen  är  tiden  som skall  prioriteras  framför  resultatet,  annars  
kan det vara intressant att låta fransmännen utveckla sin vision av projektet: vi har sett 
att det franska dialektiska förhållningssättet till saker och ting kan enl. våra primära 
källor medföra intressanta och ofta bra lösningar). 

*** 
Efter alla dessa råd kan vi avrunda genom att allmänt rekommendera att man skall vara 
så påläst, öppen och förberedd som möjligt innan man opererar med fransmän. Som 
svensk skall man också förstå - och acceptera - att grundläggande och för ett samarbete 
viktiga begrepp som konsensus, samförstånd, delegering, beslut, tidpunkt, konflikt mm. 
har helt olika innebörd i Frankrike jämfört med i Sverige. 

5.7 ATT DELGE STUDIENS RESULTAT 

Ett av detta arbetes huvudsyfte är ”[…] hur kan man öka förståelsen för den franska 
kulturen hos svenska företag/organisationer samt underlätta för dem att undvika krockar 
när de samverkar med sina franska partners? Vi  har  redan,  i  föregående  avsnitt  och  i  
form av en ”handbok”, utvecklat några råd i syfte att underlätta för svenskar i deras 
möte med sina franska affärskollegor. Att ge ”goda råd” som ovan är förhoppningsvis 
nyttigt, men hur kan vi rent praktiskt förmedla dem och göra något konkret av våra 
slutsatser? En avhandlings nackdelar är att det oftast är få personer som tar del av dess 
innehåll utanför själva forskningssamhället. 
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Att förmedla och delge våra slutsatser skulle kunna ske genom två kanaler. Man kan 
förbereda svenska tjänstemän inför ett samarbete med fransmän genom att utveckla och 
erbjuda anpassade seminarier om fransk affärskultur till svenska företag som 
samarbetar, eller planerar att samarbeta med Frankrike (5.7.1). Vidare kan man utveckla 
grundutbildningskurser som syftar till att förbereda studenter som siktar mot den 
internationella arbetsmarknaden för att samarbeta med franska partners (5.7.2). 

5.7.1 Hur kan man förbereda svenska tjänstemän? 

När jag tackade MO för sin insats i det aktuella arbetet uttryckte han spontant att den 
interkulturella frågan var av stor vikt och att han hoppades att hans erfarenheter på 
något sätt skulle kunna bidra till att bättre förstå vad ett samarbete med fransmän 
innebär: 

Bara att det kommer till nytta till någon! Det är väldigt viktiga frågor, och om man inte 
hanterar dem som viktiga frågor, det kostar pengar, det kostar pengar och det kostar tid, 
och i vissa fall kan det vara katastrofalt om man inte hanterar dessa frågor på rätt sätt. 

Detta leder oss att fundera över två sätt att gå tillväga i syfte att förebygga de problem 
som ett interkulturellt samarbete kan orsaka: att erbjuda seminarier till svenska företag 
som opererar eller skall operera med Frankrike, samt att producera en handbok om den 
franska affärskulturen.  

· Att utveckla seminarier för svenska företag. Vi har en viss erfarenhet av att designa 
seminarier för det lokala näringslivet (se även avhandlingens inledning, sid.1), och vi 
tror att det aktuella studiet medför tillräckligt användbara kunskaper för att kunna 
ytterligare utveckla kurser om den franska affärskulturen. Sådana kurser skulle vara dels 
allmänbildande (syftet är att deltagarna tillägnar sig kunskaper om Frankrike som 
affärsland i ett bredare perspektiv), dels problematiserande (deltagarna ställs inför olika 
fall och reflekterar över de problem som uppkommer när fransmän och svenskar 
samarbetar). Dessa allmänbildande resp. problematiserande seminarier skulle kunna 
förbereda deltagarna för att medverka i Frankrike, inte minst genom att bättre förstå och 
inringa den franska mentaliteten, och detta bortom den gängse - och ofta 
schabloniserade - bilden som man brukar ha med sig om fransmän. 

· Att skriva en handbok om den franska affärskulturen. Tidigare i denna avhandling har 
vi påpekat att de flesta av de handböcker om den franska affärskulturen som fanns var 
alltför ytliga: de konstaterar en del skillnader (t.ex. ”svenskarna är punktliga och 
fransmännen sena”), men ger sällan någon förklaring bakom skillnaderna (som i vårt 
exempel att skillnader beror på att svenskarna arbetar linjärt och prioriterar tiden medan 
fransmännen arbetar fram och tillbaka och prioriterar resultatet). Likaväl reflekterar 
böcker om fransk affärskultur inte de faktiska problem som kulturskillnaderna orsakar. 
Att skapa en mer omfattande och reflekterande handbok om den franska affärskulturen 
utifrån vår studies slutsatser skulle bidra till att kunna tillägna sig dels en fördjupad 
insikt i hur fransmännen tänker och arbetar, dels operativa färdigheter som skulle 
underlätta att driva affärer med Frankrike. 
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Vår roll som universitet kan också vara, inom ramen av vår samverkan med näringslivet 
(den sk. tredje uppgiften), att erbjuda svenska företag och organisationer anpassade 
vidareutbildningar: på detta sätt kan vi bidra till att svenska ekonomer, jurister eller 
ingenjörer blir bättre rustade inför ett internationellt samarbete, vilket är en förutsättning 
för att lyckas med sina franska partners, när EU samarbetet och den globala marknaden 
ställer nya krav när det gäller interkulturella förmågor 25. 

5.7.2  Hur kan man förbereda svenska studenter? 

Våra studenter är framtida tjänstemän, och den interkulturella problematiken bör vara en 
del av deras utbildning. Vi har sett att kulturella missförstånd och krockar kostar tid och 
pengar, och väl förberedda studenter, medvetna om kulturens påverkan på processer 
som involverar personer med olika nationella bakgrund, blir effektivare på den globala 
arbetsmarknaden. 
Kurser om interkulturell kommunikation finns vid några svenska universitet (bl.a. LiU), 
där man sätter i perspektiv de problem som kulturella skillnader kan orsaka. Vårt 
arbetes  slutsats  skulle  kunna  komplettera  denna  typ  av  kurser  genom  att  exemplifiera  
hur kulturella skillnader kan påverka samarbetsprocesser som involverar personer med 
olika nationell bakgrund. Mer specifika kurser om den franska kulturen och 
affärskulturen skulle också kunna utvecklas för studenter som har valt en fransk 
inriktning i deras ekonomiska, juridiska eller tekniska utbildning. 
· Man bör börja tidigt. Kurser om interkulturell kommunikation och vidare fransk 
affärskultur skulle med fördel kunna ligga vid början av utbildningarna, i syfte att så 
tidigt som möjligt uppmärksamma studenterna på de utmaningar som ett internationell 
och interkulturellt arbete innebär. När jag frågade MO om han tyckte att det var viktigt 
att, redan vid studiestadiet, förbereda studenterna som vill verka internationellt för ett 
samarbete med fransmän genom att lära dem att identifiera och hantera kulturella 
skillnaderna svarade han: 

Oh ja, det är mycket viktigt, mycket. Man vinner att kunna vara medvetna om dessa redan 
från början. 

Vi har sett med MO att okunskap om hur fransmännen tänker och agerar kan ha 
besvärliga konsekvenser. Vårt ansvar som universitet är då, att redan vid början av 
studietiden, förbereda våra studenter till den interkulturella utmaningen som 
internationellt samarbete innebär. 

· Kommunikation är viktigt.  Vi  har  sett  i  tidigare  (avsn.  4.1.4),  att  de  personer  som 
medverkar vid internationella industriella projekt, ingenjörer eller projektledare, bör ha 
goda kommunikativa förmågor. GH tycker att dessa förmågor skall övas och utveckas: 

Det är mycket viktigt att studenterna tränar sådana situationer: att diskutera kring olika 
tekniska lösningar, att utbyta idéer och synpunkter, att kunna beskriva, argumentera, 

                                                
25 EU kommissionens studier ”EU Losing Business Due to Lack of Language Skills” resp. ”Languages 
mean Business: Companies Work Better with Language” (2008) understryker europeiska företags behov 
av flerspråkig internationell arbetskraft som kan driva affärer i olika kulturella sammanhang. 
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övertyga och försvara sin övertygelse samt att ha kunskaper om andra länders tekniska 
och industriella kultur. […] Det är viktigt att kunna samarbeta, utveckla, driva projekt. 
Då är kommunikationsförmågor viktiga. 

Citatet ovan lägger fokus på behovet att tillämpa aktiva och kommunikativa 
undervisningsmetoder, som syftar till att studenterna systematiskt övar sina språkliga 
färdigheter och vidare tillägnar sig en bättre förmåga att utbyta, beskriva, argumentera, 
övertyga och försvara etc. Om det handlar om ingenjörer i GHs propåer, kan man 
utvidga perspektivet och inkludera andra specialiteter: ekonomer och jurister som skall 
arbeta internationellt bör också ha förmågan att kommunicera bortom sina nationella 
och yrkesgränser. 

· Om ”stolthet och ödmjukhet”. Jag frågade GH, som har ett övergripande ansvar på 
internationell affärsutveckling hos SAAB, vilka egenskaper som är viktiga hos en 
student som vill medverka i industriella projekt utomlands. Hans svar blev följande: 

Det finns två egenskaper som jag gärna skulle se växa fram hos studenterna: stolthet och 
ödmjukhet. Att vara stolt över sin egen kultur, sitt eget språk är viktigt. Sverige är ett 
mycket intressant land med en rik historia. Vi har byggt en modell utifrån fattigdom och 
vi har en spännande industriell historia. Studenterna måste vara medvetna om de styrkor 
de har med sig som svenskar. De måste genom sin utbildning få sitt självförtroende 
förstärkt. 

Men de måste också vara medvetna om deras brister: därför är ödmjukheten viktig när 
man arbetar internationellt. Andra folk löser också stora problem och har gått längre än 
Sverige inom flera områden. Dessutom måste man vara medveten om att de lösningar 
som vi är vana vid och som vi är stolta över inte nödvändigtvis kommer att fungera i 
internationella sammanhang. 

Jag betraktar de synpunkter som härmed uttrycks om självförtroende, stolthet och 
ödmjukhet med stor respekt, och mycket användbara när det gäller att bättre utbilda våra 
studenter. 

Att studenterna skall vara anställningsbara på den internationella arbetsmarknaden är 
mitt slutliga syfte som lärare. I detta avseende, hoppas jag på att min forskning kommer 
att vara av hjälp för att bättre designa mina kurser och bättre rusta mina studenter inför 
sitt arbete med franska partners, särskilt när det gäller att - för att citera igen GH: Vara 
medveten om att de lösningar som vi är vana vid och som vi är stolta över inte 
nödvändigtvis kommer att fungera i internationella sammanhang. 

*** 

Att få mina studenter att vara medvetna om relativiteten av de svenska resp. de franska 
nationella lösningarna, samt att utveckla deras kommunikativa färdigheter och 
kunskaper om den franska affärskulturen anser jag vara tre av mina största utmaningar 
som utbildare. En student med bra kommunikativa förmågor, breda kunskaper om 
Frankrikes näringsliv och samhälle, och som är medveten om kulturens påverkan på 
gränsöverskridande samarbetsprocesser är väl förbered för att, med självförtroende och 
ödmjukhet, bemöta de spannande utmaningarna som en internationell karriär innebär. 
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5.8 AVSLUTNING 

Nu närmar vi oss denna avhandlings slut. Min känsla är att mycket mer skulle ha kunnat 
skrivas om detta omfattande ämne. Min uppfattning är dock också att jag inte kan 
utveckla mycket mer av den svensk-franska problematiken än vad jag har härmed gjort: 
så långt räckte mina kunskaper och förmågor, och jag skulle kunna sammanfatta med 
det citat som den flamländske målaren Van Dyck brukade skriva på sina tavlor ”Jag har 
målat så långt som Gud lät mig göra det idag”. 

Vad syftade vårt arbete till? Först att identifiera vilka kulturella skillnader som orsakade 
problem mellan fransmän och svenskar, och att beskriva dessa problem. Vi har sett att 
Frankrike resp. Sverige teoretiskt befann sig på motsatta poler av Hofstede resp. 
Trompenaars dimensioner, och vår empiriska studie har bekräftat detta, i synnerhet när 
det gäller hierarkisk distans och tidsuppfattning. Vi har också sett att fransmännen var 
betydligt mer diffusa, partikularistiska och individualistiska än de specifiska, 
universalistiska och kollektivistiska svenskarna. Fransmännen var också betydligt mer 
affektiva och konfliktbelägna än de rationella och konsensuella svenskarna. I stort sätt 
överensstämmer vårt arbete med den tidigare teorin i ämnet, med hänsyn till de nyanser 
och reservationer som vi har uttryckt under avhandlingens gång. 

När det gäller att identifiera och beskriva de problem som uppkom på grund av 
ovannämnda skillnader (problem som inte framkom per automatik i Hofstede resp. 
Trompenaars studier, då de ej observerade svenskar resp. fransmän i relation med 
varandra) har vi sett att svårigheterna var talrika, och att vissa var allvarliga 
(gemensamma beslut upphävs av franska chefer, tider respekteras ej, svenska 
tjänstemän vägrar arbeta med aggressiva franska partners, överenstämmelser 
ifrågasättas etc.) och kunde representera hinder i samarbetsprocesserna. 

Vidare ville vi identifiera under vilka situationer som interkulturella problem uppkom. 
Vi har sett att en gemensam nämnare i våra fall var beslutsprocesserna: från början till 
slutet av processen tar fransmän resp. svenskar två olika vägar mot ett beslut. Den 
svenska hierarkin delegerar, vilket den franska inte gör. Svenska tjänstemän är 
beslutsberättigade inom en väldefinierad ram medan de icke beslutsberättigade 
fransmännen ständigt rapporterar till sin ledning. Svenskarna diskuterar beslutet med 
metod och struktur medan fransmän vrider och vänder olika alternativ fram och tillbaka. 
Ett svenskt gruppfattat beslut är ytterst gällande, men icke för fransmän, som dessutom 
kan diskutera sina chefers beslut. 

Denna dikotomi mellan den franska resp. den svenska beslutsseden kan vara vårt 
arbetes viktigaste utfall, och vi har kunnat etablera en modell - den svensk-franska 
beslutsfattande  modellen  -  som  belyser  dessa  två  olika  sätt  att  förhålla  sig  till  vad  ett  
beslut är och hur ett beslut tas. Modellen hjälper oss att uppfölja och jämföra respektive 
beslutsprocesser steg för steg, och att vara förberedda för de interkulturella problem 
som kan uppkomma vid respektive steg. 

Utifrån ovannämnda beslutsmodell har vi resonerat kring en möjlig ny kulturell 
dimension: den metodiska/dialektiska, som förenar Hofstede resp. Trompenaars tio 
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dimensioner i en syntetisk och mer övergripande kulturell dimension. De metodiska 
kulturerna  å  ena  sidan  präglas  av  en  kort  hierarkisk  distans  och  en  låg  
osäkerhetskontroll, är universalistiska, specifika, monokrona och konsensuella; de 
dialektiska kulturerna å andra sidan präglas tvärtom av en lång hierarkisk distans och 
stark osäkerhetskontroll, är partikularistiska, diffusa, polykrona och konfliktbenägna. 

I detta avseende har vi - efter att ha brutit ner den franska resp. den svenska 
affärskulturen i tio enstaka dimensioner - återskapat en helhet genom att inrama den 
svenska respektive den franska affärskulturen i en enda dualistisk dimension som 
inramar två olika beslutsfilosofier. Denna syntes var en förutsättning för att kunna 
inringa dessa kulturers komplexitet. 

*** 
Men låt oss inte glömma det viktigaste: två motsatta kulturer kan komplettera varandra - 
om man önskar det. I våra intervjuer har GH resp. MO, påpekat att man kan skapa 
synergier utav skillnaderna, och vi har sett att båda var positiva till den franska 
dialektikens förmåga att bygga kunskap, bortom de svårigheter som fransmännens 
ständiga ifrågasättande kan orsaka för sina mer konsensuella svenska partners. 

Jo, att samarbeta internationellt kräver att man tänker utanför sin egen nationella logik, 
utan att nedvärdera den. Likaväl skall man inte underskatta andra kulturers egenskaper. 
I det aktuella arbetet syftade vi inte till att bedöma två kulturer, men att förstå dem, och 
jag hoppas på att vi kommer att nå vårt slutgiltiga syfte: att öka förståelsen för den 
franska kulturen hos svenska företag/organisationer, samt underlätta för dem att undvika 
krockar när de samverkar med sina franska partners. 

Till slut kan man alltid drömma om den perfekta världen, där fransmän låter sig 
inspireras av svenskarnas demokratiska och enastående förmåga att lyssna, lita på och 
respektera sina likar; liksom svenskarna låter sig inspireras av fransmännens förmåga att 
bryta de etablerade reglerna, debattera och våga ta ställning emot gemenskapens 
politiska korrekthet. Denna perfekta kombination är givetvis utopisk, men vi har ändå 
sett i alla våra fall att fransmän och svenskar kan mötas och samarbeta, och detta med 
framgång och resultat, trots skillnaderna och bortom svårigheterna. 

* 
Jo, mötet mellan den svenska och den franska kulturen kan alltid leda till krockar, och 
de bör givetvis överbryggas. Men är inte också dessa störningar, om de hanteras bra, en 
nödvändig förutsättning för ett ömsesidigt berikande? 

 
 

Ë 
 

Linköping, den 27 oktober 2013. 
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INLEDANDE FRÅGOR (OM G.Hs BAKGRUND OCH OM SAAB) 
 
Min första fråga handlar om din bakgrund, CV. För att börja, vad är din 
utbildning? 

Om vi börjar på universitetsnivå blev jag civilingenjör, maskinteknik, 1986. Jag blev 
tek-lic 1989 (superdatorberäkningar), och sedan, efter en period under vilken jag bara 
arbetade åtterupptog jag forskningen någonstans 1999-2000 och 2003 disputerade jag 
på utvecklingen av komplexa system. Det är väl min formella utbildning och efteråt 
som doktor publicerade jag några papers. 

Blev du förberedd för eventuellt internationellt arbete i din utbildning? 

Mycket lite. Vi gick någon kurs i affärs engelska som var frivillig, under 
civilingenjörsutbildning. Jag hade många gånger planer på att studera utomlands, i 
USA, under sista året, men då skulle jag ha gått miste om den matematiska 
inriktningen som fanns i min civilingenjörsutbildning, vilken jag prioriterade. Jag 
ångrade det efteråt, egentligen. Sedan kom en del intressanta saker på SAAB 
också… 

Men jag var inte särskilt förberedd, och det jag gjorde först internationellt var ett 
samarbete med Norge och Norge är idag känt för at det är ganska svårt mellan 
Sverige och Norge när det gäller samarbete, men då talade man inte mycket om det. 
Tvärtom: vi var två lika världar och det skulle vara enkelt, o.s.v. Men jag lärde mig 
mycket i de här om kulturella skillnader mellan våra företag och länder, och man 
måste vara förberedd för att hantera detta. 

Fördelen med Norge var däremot att norska språket och svenska språket fungerar så 
pass bra tillsammans att man släpper bekymret med kommunikation eller med att 
vara i underläget p.g.a. språket. Meningen var att det skulle vara en mjuk start för 
internationellt samarbete. 

Om jag förstår det rätt, och även om meningen med min intervju är att 
undersöka samarbetet mellan SAAB och Frankrike, det kan finnas problem i 
samverkan med ett land, Norge, som är preliminärt så likt Sverige? 

Det finns skillnader i det sätt man driver affärer. Det finns ett förhållningssätt mellan 
Sverige och Norge, ”storebror resp. lillebror”, och det sätter sin prägel på 
relationerna. 

Vad är grunden till detta? 

Det är historia: Unionen, då var Norge underordnad Sverige under en lång tid, och 
blev fritt 1905. Norrmän kämpade för sin frihet, sitt oberoende gentemot Sverige. 

Vilket känns t.o.m. idag i affärsrelationer? 

Absolut. 
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Skulle du kunna berätta, efter din utbildning och din första utlandserfarenhet 
med Norge, om ditt curriculum hos SAAB? 

Jag började i mars 1986, precis när jag gick ut från universitetet (jag slutade fredagen 
den 14 och började måndagen den 17!). Först jobbade jag med utveckling av 
beräkningsmetoder för livslängden på flygplan. Därefter blev jag ansvarig för 
gruppen som utvecklade beräkningssystem för struktur, 1988. 

Sedan blev jag ansvarig för hela den sviten av beräkningssystemen 1990-1994. Vi 
jobbade mycket för att beräkningar skulle få en starkare roll i flygplansprojekt. Jag 
var lite bekymrad över SAAB 2000, att vi inte hade större inflyttande än vi hade med 
beräkningar. Kanske var det inte riktigt så, då, men i alla fall fick jag chans att ta 
ansvaret för hela utvecklingssättet kring hur vi utvecklar flygplan. Detta gällde för 
export versionen av Jas Gripen samt den fortsätta utvecklingen av civila flygplan. 

Detta var 1994-1995 någonstans, och det handlade om konstruktionssystem, 
processer, utveckling. Det handlade om olika beräkningssystem som skulle fungera 
tillsammans. Det var breda kontakter då, och det var det som var grunden till att jag 
började jobba ihop med Dassault Systèmes kring sådana projekt. 

Vilket år var det? 

Jag började arbeta med dem 1996, det var inte min första kontakt med Dassault 
(Dassault Aviation var vi inne 1989 då vi jobbade med beräkningar inom 
strukturområdet), men det var ett ganska stort arbete med Dassault Systèmes, detta 
jobb hade jag till 2000 ungefär. Då flyttade jag till programledningen för forskning 
och teknik. Och jag var ansvarig för att styra inriktningar och vissa av våra 
teknikprogram, vilken forskning vi skulle bedriva o.s.v. 

Det handlade om att välja teknologier och utvecklingssätt snarare än att genomföra. 
Och detta jobb hade jag fram till 2003, då hamnade jag på affärsutveckling istället, 
som i princip bygger också på strategi och teknisk utveckling, forskning, val av 
teknik, detta inom olika projekt såsom t.ex. obemannade flygplan. 

Det blev för mig någon form av gradvis övergång mot mer internationellt arbete. 
Efter att jag blev programledare kom samarbetet med Dassault och Neuron 2002-
2003, och jag har jobbat på flera utvecklingsprojekt med dem, som vi bygger på 
Europa nivå, en del med inriktning mot bara Frankrike, en del med flera andra länder 
– det allra mesta handlade om projekt som berör mer än bara 2 länder. 

Det pågår en stark ambition kan man säga att åstadkomma en europeisk förmåga att 
agera som är mer integrerad. Det är till detta jag försöker bidra. 

Om  vi  återkommer  till  ditt  samarbete  med  Frankrike  i  samband  med  din  
karriärutveckling, började du väl med Dassault 1996? 

Dassault Systèmes, ja. Men vi hade redan kontakter med Dassault Aviation 1989. 
Om vi tar kronologin i det här så är det: 

· 1988: jag började med Norrmännen. 
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· 1989: då kom de första försöken med Dassault Aviation. Det var en ganska liten 
skala, men väldigt intressant. 

· 1990 blev det en del med USA. 

· 1996: då kom Dassault Systèmes. I den här perioden - 95, 96, 97 – var det mycket 
jobb med engelsmän från BAE kring Gripen. 

· 1999 kom den s.k. ETAP, European Technology Acquisition Program, som 
handlar om nästa generation flygsystem för försvar. Sex nationer ingick i 
samarbetet (Sverige, UK, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien) mellan 1999 och 
2003. Vid sidan av detta var det en del bilaterala arbeten, synnerligen med 
Dassault Aviation i Frankrike. Efter det här blev det en del europeiska 
konstellationer. 

I relation till ditt internationella samarbete, och inte bara med Frankrike, vad 
är viktigt för dig som SAAB representant när det gäller att medverka med 
representanter från olika utländska företag, med andra nationella bakgrund? 
Jag ställer denna fråga med hänsyn till att samarbetet sker på hög teknologisk 
nivå, mellan företag som har en stor betydelse för deras respektive hemlands 
industrier, med stora utmaningar antar jag. 

Det finns ju viktiga saker på olika nivåer, förstås. Men det som är grunden för att det 
ska vara lönt att starta någonting är dels att man har en gemensam vilja att 
åstadkomma så samma sak som möjligt, dels att man har ett mål, en vision, en 
förväntan som är gemensam för parterna. 

Om man inte har det här kommer man bara att bråka. Men sedan är det så att även 
om man har den här gemenskapen, så ser man - när man arbetar vidare - att man kan 
mena olika saker med vad man säger. Och det finns intressen och uppfattningar som 
drar isär, olika sätt att förhålla sig till en sak, och dessa svårigheter måste man 
hantera. Det skall finnas en övergripande överens om vad man vill åstadkomma, om 
vad är värt att göra, då kan man lösa de här problemen. Om man inte har det rätt från 
början så kommer det hela att rasa ihop. 

Och ju svårare ett samarbete än desto viktigare är den här övergripande drivkraften, 
som ska vara tillräkligt stark. Jag kan berätta att jag håller med just nu 13 företag, 
fem nationer  som ska  vara  överens,  och  det  är  ett  jämkande  utan  like  att  få  det  att  
sitta på plats. Och det är därför att det är en av flygets viktigaste frågor som vi måste 
lösa som gör att vi är beredda att ta den här matchen. 

Varför gör alla det här stora arbetet? Varför jobbar alla och sliter med det här trots att 
det är jobbigt att få det på plats? Jo, alla gör det därför att de vill lyckas med det hela. 
Sedan har man olika tillvägagångssätt för att förverkliga målet, och man måste 
komma ihåg att - om man vill lyckas till slut - måste man då hålla på att jobba för att 
förstå varför agerar den här personen på det sätt han gör. Först skall alla inse att man 
vill åstadkomma någonting, sedan handlar det om hur gör man? Hur ska vi förstå 
varandra? 
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Det kommer nu en lång räcka av saker under dessa två viktiga punkter (en gemensam 
vision och viljan att lyckas - nota): Det är tydlighet i kommunikationen, tydlighet 
med vad man vill; man skall vara mycket noga om att säga saker på flera sätt. Om 
man tar med sig folk som inte är vana vid sådana situationer tycker de att 
diskussionen pågår för länge och känns för uppenbar. Men en viktig sak är att man 
måste vända och vrida, och känna på att man menar samma sak. 

Och där tycker jag att den franska diskussionsmodellen är bra, med formulering av 
en tes resp. antites, att ständigt vända och vrida på saken. Det stärker samsynen om 
frågan. 

Som svensk, när man kommer i det här är det viktigt att lyfta sig ett steg och att vara 
beredd att vända och vrida betydligt mer än vad man brukar göra hemma, och inte att 
sitta i en form av tyst konsensus. Man kan se det på ett mycket tydligt sätt när man 
t.ex. sitter i ett svenskt-tyskt möte då går mötet till på ett sätt, men när man sitter i ett 
möte mellan svenskar och fransmän eller italienare så ser mötet annorlunda ut. 

Du så att man skall ha en gemensam vision, tydliga mål, och en stark vilja om 
man vill att ett samarbete skall lyckas, men du så samtidigt att man ha beroende 
på företag och land olika sätt att förverkliga det hela. Vad beror det på? 

Jag tror att man naturligtvis kan hitta olika skäl till skillnaderna. En av dessa kan 
vara att vi samarbetar i samma bransch, och det betyder att vi är å ena sidan 
konkurrenter, och å andra sidan gör vi någonting tillsammans. När dessa två aspekter 
börjar kopplas till varandra börjar det att bli konstigt! Det finns ett oerhört tydligt 
exempel: Dassault som utvecklar Rafale och SAAB som utvecklar Gripen, och sedan 
finns exportländer som Schweiz, Brasilien, den ena vill sälja Rafale och den andra 
Gripen, så konkurrerar vi på en stenhård marknad med varandra. 

Medan ni samarbetar? 

På Neuron, och det fungerar så länge Neuron är helt fristående. Men börjar det att 
finnas kopplingar till vad är det som är intressant för Rafale kontra Gripen kan man 
då erbjuda exportlandet en roll i Neuron-projektet, och kan den ena partner göra det 
mer än den andra då kan man se att det successivt växer i komplexitet. 

Det är ganska politiskt, alltså. 

Det blir ju så. Det kan uppstå sådana intressekonflikter. Mer generellt kan man säga 
att alla som deltar i ett sådant samarbete jobbar i ett moderföretag, och detta 
moderföretag ska leva, ska känna på denna affär, ska utvecklas etc., och det är det 
företag som du får din lön från, där du har din karriär. Och även om du jobbar i 
sådana internationella projekt som är gemensamma har du en stark lojalitet gentemot 
ditt hemmaföretag. 

Och där kan man se att det kan finnas balanseringar, intressekonflikter mellan hor 
olika företag utvecklas, hur stor immateriell rättslig vinst man har i ett projekt. Det 
finns sådana spänningar. 
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Sedan kan man se att folk som har jobbat ihop internationellt väldigt länge börjar 
snart utveckla lojalitet mellan sig, som är jämförbar i kraft med den man har 
gentemot sitt moderföretag. Vi såg mycket av det under 90-talet med ett stort antal 
EU forskningsprojekt som startade, gick under tre år; sedan kom version 2 under 
ytterligare tre år, och sedan en tredje version. Man såg att folk som medverkade inom 
dessa projekt 1, 2 och 3 började nästan identifiera sig med projektet mer än med sina 
företag, vilket är precis vad EU vill! 

Underliggande finns ändå dessa spänningar mellan företagen. Och företagen mäts 
som du vet stenhårt på börsen etc. Det finns inget utrymme för någon form av mjuka 
kopplingar i samarbetet. Det handlar oftast om stenhårda förhandlingar. 

Du  berättar  om  det  inte  sällan  komplexa  samarbete  mellan  företag  och  jag  
passar på att fråga dig om ditt företag, SAAB. En del information finn säkert 
tillgänglig, men jag skulle vilja att du presenterar bolaget, dess ägarstruktur, 
dess relation till dess privata och offentliga omgivning som t.ex. staten, dess 
verksamhet. 

Allt om den formella strukturen, etc. kan man lätt hitta i en årsredovisning. Det som 
kan vara intressant att fylla på är flygdelarna, det som jag har agerat inom, och som 
har en utveckling som jag har ganska långt skrivit om i min avhandling (som du kan 
få). Det som är intressant i det här sammanhanget tror jag är att, om vi backar till 
1982-1983 då bestämmer man sig att utveckla Gripen och SAAB 340 parallellt. 
Kring 340 hade vi ett samarbete med Fairchild i USA. Gripen är en SAAB ledd 
produkt med en underleverantörsstruktur som är ganska global, och vi rör oss typiskt 
med ganska lite politisk dimension i hur vi köper teknologi till Gripen, vilket ger oss 
en supply chain som är mer spridda än vad de flesta i branschen har. Om vi jämför 
med fransk industri är det så att de franska underleverantörerna svarar på en väldigt 
stor del av franska flygplan, typ Rafale, medan vi agerar fria. 

Vi fick någon form av globalisering på en nivå, genom dessa två projekt, samtidigt 
som vi var väldigt centrerade till vår egen produkt och till det vi gör Sverige, och 
man kan fortfarande säga att Gripen är vår kärnprodukt som svarar på en stor del av 
omsättningen. Vi styr utvecklingen själva, trots att vi under en period jobbade ihop 
med BAE och de hade då ett visst inflyttande. 

På civil sidan hände det ganska mycket under ett visst antal år. Vi utvecklade SAAB 
2000 (vi startade 1998), och gav upp samarbetet med Fairchild som lämnade 
civilflyget, så tog vi hela ansvaret själva, utvecklade SAAB 2000 med Schweiz, som 
var drivande för denna utveckling. Vi lyckades aldrig känna pengar med detta 
projekt, och en bit in 90-talet konstaterade vi att vi skulle sluta tillverka commuters, 
och svängde om då till att söka möjligheten att vara first supplier. Vi är en nära 
underleverantör till Airbus och Boeing, då hade vi utvärderat möjligheten att vara 
dels på dessa två stora flygföretag, dels på mindre men lukrativa segment, som 
business jets, med kunder som är beredda att betala ganska mycket: ett sportbil 
fenomen, kan man säga, en livsstil markör! 
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När det gäller Airbus och Boeing, den marknaden finns, den växer stadigt, och att 
vara med som underleverantör hos dem är en bra strategi, och den ersätter den civila 
produktionen vi hade med commuters. Här har vi lyckats bra i den meningen att vi 
producerar lika många ”kilo” nu jämfört med den tidiga civila verksamheten. 

Det är en ny internationalisering, kan man säga, när vi gick från att vi stod på toppen 
och bestämde hur det skulle vara till att vara en som istället är en leverantör till en 
annan, och som skall följa vad en annan talar om. Det är en stor kulturomställning för 
företaget. Vi lärde oss ganska mycket om det här, med att inte längre sitta på toppen, 
med att inte lösa problem med dem som nu sitter på toppen, att låta göra det. Vi har 
lärt oss mer om kvalitetsprocesser och sådana saker, och det är bra för oss att få 
externa kvalitetskrav från Airbus och Boeing. 

Där är vi idag med civilflygplan: att arbeta med Airbus och Boeing. Just nu är det 
ganska tufft på grund av konjunkturen och förseningar med de stora programmen A 
380 resp. B 787. Det kostar ganska mycket pengar för oss. 

Om vi tittar på militär sidan, Gripen har gått från att vara en produkt för Sverige till 
att vara en export produkt. Vi samarbetade med BAE under 10 års tid ungefär, de 
hade en global marknadsorganisation, med en storlek som inte är i närheten av vad vi 
skulle ha möjlighet att bygga upp. Vi har såld till ett antal länder, några affärer som 
industri till myndighet, vissa som myndighet till myndighet (genom svenska Staten), 
detta är en illustration om hur nära vi är kopplade till myndigheterna. Det är så att när 
sådana affärer gjords, det är inte bara från industri till myndighet, utan det finns 
också statliga överenskommelser. Staten garanterar att det finns en långsiktighet i 
vad vi håller på, så att våra produkter finns tillgängliga o.s.v. 

Där har vi också möts en globalisering, vi har flera kunder, vi har lärt oss att anpassa 
oss internt. Sedan kan man säga att utifrån ett mer långsiktigt perspektiv är det 
väldigt tydligt att Sverige inte kommer att utveckla ett nytt flygplan själv. Gripen 
tillhör den aktuella generationen av flygpan, och framtda flygplan kommer att 
tillverkas i en annan konstellation. I någon form av partnerskap ska vi utveckla nästa 
generation flygplan, och det är denna analys som ligger bakom ETAP, som är ett 6 
nationer samarbete, det är grunden till att vi jobbar ihop med Dassault. Det är genom 
möten på topp nivå mellan våra respektive ledningar och styrelseordföranden att vi 
har konstaterat att vi vinner att inte konkurrera mot varandra i framtiden, och att vi 
hellre ska försöka att lösa alla dessa frågor tillsammans. Neuron är det första försöket 
att bygga en sådan relation. 

Om jag har förstått rätt SAAB, från att ha varit ett oberoende nationellt företag 
har gått igenom ett paradigmskifte: det blir mindre och mindre självständiga 
nationella  projekt,  men SAAB profilerar  sig  som en viktig  partner  i  ett  större  
europeiskt sammanhang. 

Just det. 
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Min sista fråga gäller SAAB:s samarbete med Frankrike. Du har nämnt vid 
flera tillfällen Dassault som huvudpartner i Frankrike. 

Om man fokuserar på Frankrike är det så att Dassault Aviation är vår närmaste 
partner. Det finns bara få industrier i världen som är förmögna att tillverka flygplan: 
USA (Lookeed-Martin och Boeing), EU (Dassault och SAAB), sedan finns ett 
konsortium kring Eurofighter (BAE, EADS). Var för sig är det mer tveksamt om de 
har mycket erfarenhet för att utföra vad de gör tillsammans. Sedan har vi också ryska 
Sukoi som kan utveckla flygplan. 

Det är ganska få aktörer i världen, och erfarenheten i Europa är att vi inte ha råd med 
3 flygplan (Gripen, Rafale och Eurofighter), det finns inte något skäl att göra tre 
liknande flygplan för likartarde uppgifter. Det finns en ambition att nästa generation 
stridsflygplan ska bli ett europeiskt projekt på samma sätt som det finns ett 
amerikanskt alternativ. Då har man att välja mellan ”Ska vi alla slåss mot varandra” 
eller ”Ska vi försöka att göra något ihop”, och vi konstaterar att, om vi och Dassault 
inte kan skapa ensamma hela flygsystem i Europa, vi kan, genom att samarbeta 
långsiktigt, bli huvudparten för att skapa nästa generations förutsättningar. 

Om jag sammanfattar SAAB och Dassault blir inte länge konkurrenter med två 
egna produkter, Gripen och Rafale? 

Nej… Men då pratar vi om 2030-2040 någonstans. Det är väldigt många år! 

Men det ser ut att vara förutsättningar för ett långsiktigt samarbete med 
Dassault… 

Ja. 

Jag kan inte så mycket om flygbranschen. Är Dassault Aviation den största 
aktören i Frankrike? 

Den franska situationen är lite komplexare. SAAB har successivt slagits ihop med 
Celsius som har en bred försvarsteknologi, med Ericsson Microwave som har en rad 
kommunikationsteknologi. Så SAAB i den meningen är ett komplett försvarsföretag 
och sådana sammanslagningar finns i UK med BAE Systems och Marconi; EADS är 
också ett sådant företag. Tittar man på Frankrike specifik har vi Dassault Aviation 
som gör militära flygplan, det är de ensamma om, helt oifrågasätta i Frankrike. 
Airbus gör civila flygplan. Dassault gör också business jets, för vilka de är ensamma 
om i Frankrike. Sedan, om man tittar bredare på utrustningen i ett flygplan kan man 
säga att SAAB har både flygplanet och systemet (elektronik etc.) medan i Frankrike 
är det Thales som tar hand om radar, programvaror och sådana saker. Det finns också 
Sagem som tillhandahåller en del elektronik, och det här har vi här inom oss. Det ger 
en mer splittrad bild vad det gäller innehållet av respektive företagen. 

Sedan i Frankrike... men det är svårt att säga… det är nog jämförbart hur viktigt 
Dassault och SAAB ses från respektive nation. Dassaults roll är kanske lite starkare i 
Frankrike. Men som jag förstår den franska hierarkin, är man rädd om sitt 
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atomvapen, man ska vara helt oberoende, självbestämmande. Man är väldigt rädd när 
man allokerar 15-20 % av sin försvarsbudget. Man ska bestämma själv. Det är 
relaterat till ett försvarsparadigm som man också har i USA. Snäppet under detta så 
kommer Dassault, förmögen att utveckla flygsystem som är, som jag har uppfattat, 
en central stolthet i Frankrike. 

Man kan se däremot i de franska medierna att Rafale har varit starkt omdebatterat, 
ifrågasatt i den offentliga debatten. Det är ganska nära den svenska situationen: det 
finns ett väldigt systematiskt bra stöd för vad vi gör medan den offentliga debatteen i 
opinionen låter annorlunda. Vi tar ganska stora smällar egentligen. 

SAAB och Dassault är faktiskt ganska jämförbara företag, det ser man när vi 
samarbetar med varandra. Vi har lätt att förstå varandra när det gäller företagskultur, 
när det gäller att identifiera problem som vi kommer att lösa, liksom vad som är små 
och stora frågor. Men vi har också svårt att dela upp saker mellan oss för att vi har 
samma uppfattning om vad som är viktigt! 

Båda vill ha det! 

Precis: båda vill ha samma sak! 

Det  var  intressant.  Det  finns  egentligen  mycket  gemensamt  mellan  SAAB  och  
Dassault: likheter i företagskultur, intressen, kunskap och teknik… 

Ja, men om vi kommer ner ett steg det finns en del skillnader. 

Jag kommer ihåg när du presenterade Dassaults ägarstruktur: en mängd 
korsäganden, många samband och intressen. En komplex bild. Är det enklare 
hos SAAB? 

Vi har ju en enklare ägarstruktur, men vi har en komplicerad historik också, med 
olika företag som har gått in i koncernen, såsom Celsius, Ericsson Micro Wave, man 
kan jämföra väldigt mycket om man går tillbaka till Marcel Bloch, som blev Marcel 
Dassault så småningom, hur han har byggt upp GMD (Groupe Marcel Dassault); det 
kan väl jämföras med den svenska Wallenbergs krets. Det är nog en förenklad bild 
men det finns den svenska staten, det finns Wallenberg, det finns ett tydligt 
oberoende mellan de två, men det finns också ett typiskt beroende mellan dem: staten 
och företaget behöver varandra. Det finns en stor maktfaktor, och man vill som 
Wallenbergsgrupp vara med och bestämma. 

Kan man känna igen samma sak hos Dassault? 

Det tycker jag absolut. Man kan se i tidiga skeden så var ju Dassault i underläge 
under 30-talet. Man konsoliderade den franska flygindustrin och Dassault ville inte 
integreras i detta. Han höll sig utanför då. Och efter andra världskriget var det en 
kommunist ledning i Frankrike: de ville inte ha något att göra med ett privat 
alternativ, och Dassault fick det här mot sig, han tog itu med detta på bred front, gav 
sig in i medierna, bytte sitt judiska namn (Bloch) till Dassault och kämpade för att 
sedan, under 50-talet, successivt vära en stark pol i det franska näringslivet 
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SAMARBETET MED FRANKRIKE: KRONOLOGISK SAMMANFATTNING 
 
Skulle du redogöra kort och kronologiskt dina viktigaste erfarenheter med 
Frankrike? 
 
· 1989, Dassault Aviation. Ett forskningssamarbete inom struktur. Min roll var att 

titta på möjligheter inom beräkningsteknik. 

· Mitten av 90-talet. Dassault Aviation, mjukvara. Vi var kund hos Dassault 
Systèmes och den här utvecklingen gick väldigt fort, och vi såg hur giganter som 
Boeing, Daimler styrde deras utveckling vilket var en risk för oss eftersom vi var 
mindre  företag.  Det  vore  för  dyrt  för  oss  att  arbeta  som  Boeing,  t.ex.  Vi  skulle  
aldrig  klara  vår  konkurrenskraft  och  därför  försökte  vi  ta  oss  in  genom  att  vara  
”smaller but smarter”. Vi hävdade att vi representerade större andel industrier 
genom  det  här,  vilket  innebar  en  del  intressanta  saker,  speciellt  det  här  med  
diskussion, att vinna gehör etc. 

· Sedan hade vi WEAG där vi var en svensk representant i en diskussion om hur 
man skulle utveckla ett europeiskt försvar. Under andra delen av 90-talet, när i 
Sverige vi blev mera Europapositiva. Neutraliteten och oberoendet var inte längre 
det enda hos oss. Projektet inblandade ju flera nationer men det leddes av en 
fransman, en äldre sådan som jag skulle karakterisera som ”klassisk”! Mycket 
tydligt kom behovet att kunna franska… 

· Sedan har i samarbetet med Dassault Aviation igen, som ledde till Neuron. 

· Sedan har vi ETAP, som jag redan har nämnt, som är ett samarbete mellan 6 
nationer. Både Sverige och Frankrike hade en hög profil i detta. 

· Sedan har vi olika typ av EU samarbeten. Jag har arbetat åt Kommissionen, med 
kopplingar med Frankrike. 

· Sedan hade vi uppbyggnaden av vårt Airbus samarbete, och apropå det tycker jag 
av min inblandning inte var så direkt, och det är bättre att tala med en annan på 
SAAB istället om du vill borra i det här. 

· Sedan har vi MIDCAS projektet. Det startade som ett samarbete mellan Sverige 
och Frankrike men intresset blev stort, det har vuxit och det är 5 nationer och 13 
industrier nu istället för 2 nationer och 3 industrier. 

· Sedan finns diverse diskussioner som inte ännu har landat i något projekt. 

· Slutligen, vad som också kan vara intressant är när jag forskade ihop med l’Ecole 
des Mines. Det var ju ett spännande upplevelse att jobba ihop med dem. Där såg 
jag också tydliga skillnader i principerna om hur man bygger kunskap, vilket 
tycker jag var spännande. 
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Allt det här var de primära kontakterna jag har haft med Frankrike. Det finns en del 
annat också, men av mindre karaktär. 

Finns det i dessa erfarenheter intressanta fall utifrån ett interkulturellt 
perspektiv? 

Om vi skulle välja 3-4 av de här kan man välja några fall med olika karaktär. Vi 
skulle kunna ta Dassault Aviation, 1989; Dassault Systèmes, 1996; ETAP samt 
forskningen med l’Ecole des Mines för att börja med. 
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FALL 1 / G.H. 
 
 

SAMARBETET MED DASSAULT AVIATION, 1989 
 

Detta samarbete är en del av ett initiativ mellan SAAB och Dassault, att se om vi 
kunde göra forskning och teknisk utveckling tillsammans. För att vara effektivare 
och för att kunna spara pengar, och successivt ta vägar framåt gemensamt. Jag har 
redan presenterat Dassault, och behöver kanske inte upprepa det. 

Vi träffades förutsättningslös på likvärdig nivå, egentligen. Vi presenterade för 
varandra de metoder vi hade, hur vi angriper flygplansutveckling, vad vi kunde, vad 
vi gjorde. Utifrån detta letade vi möjligheter för att göra någonting tillsammans, där 
vi båda skulle vinna på. Det fanns inga ambitioner att det skulle vara några pengar 
transaktioner mellan företag; det handlade mer om att vi hade kompletterande 
kunskaper och att vi kunde dela på det här, och göra saker som skulle gagna oss 
båda. 

Vi som deltog från SAAB sidan var ansvariga för olika områden inom beräkningar. 
Jag hade med mig en kollega som var ansvarig för det som handlar om 
dimensioneringsmetod (hur omsätter man det matematiska till vad det innebär för 
materialet – mycket enkelt uttryckt, om det håller eller inte!). 

Vi träffade hos Dassault ungefär motsvarande personer. Typiskt, och det här är något 
som  väldigt  ofta  har  hänt  på  samma  sätt,  var  det  så  att  vi  var  yngre  än  de  som  vi  
träffade, med lite mindre formell senior position i vårt företag. Men vi hade ett 
inflyttande i företaget som var jämförbart i nivå med dem som vi träffade hade hos 
Dassault, därför vi har en mer informell hierarki hos SAAB jämfört med vad man har 
i Frankrike. Vi hade mera delegerat ansvar, och det visade sig tydligt i detta 
samarbete. 

Min roll var att jag var kontaktperson och ansvarig för de metoderna som skulle 
diskuteras och jag drev diskussionerna från SAAB sida och jag var den som primärt 
var på jakt efter möjligheter för samarbete, möjligheter att åstadkomma mer i det 
hela. 

Språkmässigt kommunicerade vi på engelska och det får man säga från den här tiden 
var det en upplevelse. Ingen av oss, egentligen, varken från franska eller svenska 
sidan var speciellt rutinerad för att samarbeta på engelska. Man förbrukar en del av 
sin kraft för att uttrycka sig på engelska. Dessutom kommer de med en fransk-
engelska och vi kommer med en svensk-engelska. Det gör at det är en viss utmaning 
att förstå varandra. Det som vi har sett senare, när man har arbetat ett tag, är att man 
utvecklar vad vi kallar för Continental  English,  en form av engelska som alla utom 
engelsmän förstår! Och der funkar ju, på grund av att vi egentligen båda har 
jämbördiga nivåer i engelska och förtåelse för våra svårigheter i detta. Man kan 
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senare se… jag har pluggat franska, läst och lyssnat mycket på franska, och jag har 
fått en mycket bättre förståelse för fransk-engelska! 

(skratt) 

Jo… men detta är faktiskt en mycket viktigt del, för att det finns många ”faux-amis” 
som luras, och man förstår vad man menar, särskilt med äldre fransmän, med en 
intonation som är väldigt speciell, och jag märker ibland på mina kollegor att de 
förstår knappt vilket ord de säger på engelska, men kan man franska så förstår man 
vilket ord det handlar om, och det här är väldigt viktigt för kommunikationen. 

När det gäller samarbetets förlopp var det ganska enkelt. Vi hade en serie möten där 
vi träffades och presenterade våra beräkningsmetoder, våra angreppssätt, vad vi 
kunde, vad vi tyckte var viktigt inom utveckling och sedan låg vi pussel för att se var 
vi, hur kan vi öka vårt kunnande, etc. Det här var helt enkelt en serie möten varannan 
gång i Paris-Saint Cloud, varannan gång i Linköping. 

Det var ganska spännande att se redan här den franska förtjusningen i matematiken, 
nästan en konst kring detta. Man kan säga att vi kom ditt, kände ju ganska väl till den 
amerikanska, anglo saxiska och tyska angreppssätt på problemen, vad som var t.ex. 
praxis på de amerikanska flygsystemen, men när vi diskuterade med våra franska 
partners då så fanns det nästan alltid en liten extra knorr, ett litet finurligt tillägg: ”så 
här använder vi den här metoden” etc. I grunden var det samma matematik, samma 
metoder men sättet att dra slutsatser innehöll ofta något extra: man hade tänkt ett steg 
till, hittat något nytt, karakteristisk. Det var spännande, och man kände ju ”här får vi 
stå på tå för att vara med i svängarna” när det gäller hur de resonerar. 

Och det här är något jag har sett många, många gånger sedan. Franska partners är 
väldigt duktiga matematiker och ingenjörer, vilket gör att det är väldigt kul att 
samarbeta med dem. 

Samarbetets uppbyggnad blev i princip presentationer, och jag hade lite med bilden 
att Frankrike är en kultur som inte ger information om det inte är nödvändigt, som är 
ganska försiktig med information som kan vara känslig: man berättar bara om man 
behöver det eller om man blir tillfrågad. Jag blev förvånad över den öppenhet man 
hade: man berättade, visade upp sina metoder, det var väldigt öppet och bra tycker 
jag, och det var en viktig grund för att vi skulle hitta vägen framåt i det här också. 

Efter 3-4 möten hade vi summerat upp vad vi skulle göra, och vi hade snickrat ihop 
vad vi hade bestämt. Fransmännen och vi hade kompletterande erfarenheter om prov 
resp. beräkningar och om man kunde kombinera dessa kunde man bättre förstå 
resultatet av proven, man kunde bättre precisera beräkningarna, så att de blir mera 
användbara. Uppenbart en sådan vinst situation där båda parter har fördelar! 

Då bestämde vi oss. Det gör vi! Vi åkte hem efter att vi hade beslutat det här och, det 
kändes  väldigt  bra  att  vi  hade  fattat  detta  beslut,  och  vi  skickar  ett  fax  där  vi  
konstaterade att allt ar trevligt och positivt, och att nu gällde det att vi kommer igång 
med det hela. Det blev knäppt tyst på Dassault sidan i flera månader, och skälet till 
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att det blev knäppt tyst var att man i Frankrike såg projektet i ett större sammanhang 
och var tvungen att analysera relationer mellan SAAB och Dassault mer 
övergripande innan vi skulle starta det här. Och det var så att min motpart på 
Dassault inte hade befogenhet att själv besluta i denna fråga. Han var säkert 5-10 år 
äldre än jag, med senior position, men han hade inte samma mandat som jag hade i 
min position för att bestämma att man skulle göra allt det här. 

Efter de här månaderna av tystnad så kom de tillbaka positivt ”Ja, nu kör vi det, det 
är jättebra!”. Det var så att de inte ville säga ja eller nej i början, de ville vänta och se 
om sammanhanget stämde. 

Sammanhanget är någonting som också är väldigt typiskt för ett franskt agerande 
tycker ja. Det som jag har sett i många av de här fallen är att man alltid har ett väldigt 
omsorgsfullt strategiskt arbete för hur man skall agera i Frankrike. Man är 
omsorgsfull i att analysera vad är rationellt runt omkring för att göra något: man 
kastar sig inte i en sak; det är noggrant övervägande som gäller. Denna långsiktighet 
passar väldigt bra i vår bransch. Ett av de trivsamma skälen för att jag har jobbat så 
mycket med Frankrike under dessa år var också denna långsiktiga uthållighet. Och 
det var just det som slog igenom i det här: det som fransmännen hade beslutat var att 
det var upp till hierarkin att bestämma, men sedan gick det jättebra att köra. 

Det är också så att hierarkierna fungerar olika på båda sidor, och det gör det ganska 
jobbigt när man skall köra fram saken, när man skall sätta någonting på plats etc. 
Men när man är van vid att ta sig igenom det här då möts vi någonting som är en 
väldigt likartad ingenjörkultur egentligen. Man är orienterad mot att lösa problem, 
man ser en förtsjusnting i att komma på bra och smarta matematiska lösningar och 
det gör att på teknisk nivå det är ganska enkelt att arbeta med våra franska partners. 
Och det har vi sett i flera sammanhang, t.ex. i Airbus sammanhanget hade vi ganska 
mycket folk där nere i Toulouse som jobbade med Airbus, och i stort sätt alla kom 
hem och var förvånade över hur lätt det var att jobba med fransmännen, därför att 
man hade hört motsatsen. Jag tror att det är just dessa hierarkiska nivåer som kanske 
är grunden till ryktet i Sverige, att det är svårt men fransmännen. 

I det här samarbetet kan man säga att det fanns skillnader med processer kring 
beslutet men annars, eftersom vi pratade på engelska och hade en begränsad engelska 
allihopa så blev det inte i det här fallet så tydliga skillnader mellan oss. Våra franska 
partner var ganska lågmälda, korta i sina formuleringar, levererade bara raka 
påståenden. Det var det engelskan räckte till, helt enkelt! Problematiskt i det här 
sammanhanget var ju våra brister på språkkunskaper och sättet som vi hanterar beslut 
olika i företagen. 

Det som gick bra är att vi uppnådde vad vi ville: det var enkelt, sakfokuserat, och just 
det här med ingenjörskulturen som fanns kring det här mötet var ju någonting som 
gjorde det roligt och spännande för oss som var inblandade och jag tror att vi lärde 
oss mycket av det här. Det samarbete som kom ut var inte i stor skala men vi 
uppnådde vad vi var ute efter. 
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Mina slutsatser, jo, vi har redan tagit lite av dem, men redan där kände man att viljan 
att lösa någonting är väldigt viktigt. Man överbryggar många 
kommunikationsproblem genom viljan, och om det strular, om något är svårt, finns 
det oftast en förklaring bakom det, som man inser om man letar noga. Det finns en 
logik i den andras och sin egen kulturella bakgrund som gäller. 

En annan slutsats kanske var att båda företag betraktade sig själva som bäst i 
Tannefors och bäst i Saint-Cloud, och man lever i sin egen kultur, en nationell 
stolthet, väldigt duktiga på vad man håller på med. När man lever själv inom ett land 
är det man själv som definierar hur man mäter vem som är bäst också. Stoltheten på 
SAAB  var  enorm:  vi  visste  att  vi  gjorde  världens  bästa  flygplan  och  sedan,  när  vi  
träffade fransmännen, de visste att de gjorde världens bästa flygplan. Och nu träffas 
vi - två världs bästa – och sedan skall vi samarbeta. Det roliga är ju att der fungerar. 
Man känner att de är duktigare för det här och vi är duktigare på det här, vilket är ett 
skäl för att vi utbyter med varandra. Tillsammans är vi riktigt duktiga. Men det gäller 
att inte fastna i det här, att vi är bäst och att vi har inget att lära oss av någon annan. 

Och det här är en slutsats till. Det finns mycket att vinna att jobba med andra så 
mycket som möjligt, och det är uppenbart idag. Det gör vi alla idag, men vi var 
ganska tidiga i vår bransch. 

Jag har två-tre kompletterande frågor. Du så att ni var överens om att ni skulle 
jobba ihop SAAB och Dassault, att SAAB var redo att starta men att Dassault 
ville se projektet i ett större sammanhang, vilket ni inte gjorde om jag har 
förstått rätt. Kan man tala om försiktighet eller tom misstänksamhat bakom 
fransmännens attityd? 

Det handlar om två förhållningssätt, och man kan väl använda de ord du hade för att 
beskriva fransmännens agerande beroende på hur man vill se på det hela. Jo, de ville 
ha ytterligare informationer för att bättre förstå vad det gäller, det kan vara 
misstänksamhet, man vill vara saker på att motparten inte skall missbruka viss 
information å olämpligt sätt osv. 

Man  kan  säga  att  angreppssätt  i  det  här  var  att  båda  parter  var  överens  om  att  det  
fanns något bra att göra mellan oss, och det var grunden till att över huvudtaget vi 
möts i det här, och jag tror att på den franska sidan, även om projektet var en relativ 
liten fråga, så det var kanske inte pengar, men immateriell rätt som gällde i det här 
sammanhanget och som gjorde att Dassault ville analysera djupare, och ville se det 
här i ett bredare perspektiv. När man är mer säker på det, då är man beredd att göra 
det, och som en långsiktig strategi. 

Om man skulle beskriva SAAB:s agerande på motsvarande sätt, hade vi också gjort 
en strategisk analys, att det var bra att göra någonting med Dassault, att det var bra 
att  försöka att  göra det här.  Vi hade inte en mer övergripande analys än att  det  inte 
kunde skada speciellt mycket, eller gå speciellt fel om vi gick med det här. Det kunde 
gagna oss om det går bra.  ”Låt oss göra det här och se vad som händer,  det  är rätt  
riktning och det är värt att försöka!”. 
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Det var nog skillnader i resonemanger mellan våra företag. Vi inramade 
konsekvenserna så här lite mer yvigt, då, mellan fransmännen var mycket 
detaljerade, ville ha allt klart för sig innan de tryckte på knappen och lät det hända. 

Du sa att du var en ung exekutive, men du hade ändå befogenhet för att fatta 
beslut. Hur fick du detta mandat från din ledning? 

Ja… Alltså finns det ingen konkret eller formell befogenhet. Man får ju ansvar för att 
hantera området, man har en tjänstebeskrivning kring det, en konkret ram. Sedan är 
det så att exakt vad jag gör med Dassault, det diskuterade jag med min chef ”Så här 
resonerar vi, det här är vad vi vill åstadkomma etc.”. och jag får tillbaka någonting 
typ ”Tänk på det här…, här har vi möjlighet att… etc.”. Utifrån en sådan diskussion 
definierar jag min uppgift, utifrån det som vi förstått mellan oss. Men det är inte 
något vi sätter på pränt i en större omfattning 

Det är tror jag en stor skillnad jämfört med franska sidan också. Även om det 
muntliga kan ha en stor roll i Frankrike också tror jag att man där är mer noga med 
den formella hanteringen av ärenden. 

Jag kommer ihåg att du berättade till våra studenter ”Vi hade fattat beslut att 
göra saken medan fransmännens beslut var att vidarebefordra det hela till 
hierarkin” 

Precis! 

Och då blev det ett glapp mellan båda processer. 

Och det var ju som sagt en kombination mellan begränsat språk, förstås, men också 
olika referensramar. För mig var det självklart att jag satt här och fattade beslut men 
för dem var det lika självklart att de satt och diskuterade vad de skulle föreslå till 
ledningen. Det gjorde att vi aldrig diskuterade mer, vi trodde att vi var överens att vi 
skulle göra någonting, men vi var överens om helt olika saker. 

Utan att göra avkall på vad du kommer kanske att berätta kring andra fall, har 
detta exempel om olika ”beslutstäjmingar” upprepat sig i andra sammanhang? 
Att du hade beslutsförmåga medan fransmännen måste referera till dem som 
högre i hierarkin är beslutsfattare… 

Det är absolut så. Sedan finns det varianter på det här. Man kan se att mönstret 
kommer igen, att vi kan göra mer än de andra. Men vi har också sett att vi ju har fått, 
för att fungera bättre på europanivå, strukturera upp vårt företag helt annorlunda. Vi 
använder våra nivåer i hierarkin på ett mer medvetet sätt idag för att matcha upp med 
andra. 

När vi bygger relationer internationellt så pratar vi om olika nivåer: det finns en 
strategisk nivå, en taktisk nivå, en operativ nivå. Vi använder en militär terminologi. 

T.ex. har vi utvecklat tydligare strukturer när vi börjar med nya samarbetspartner. Jag 
brukar göra en ”matchning diagram”. Jag startar med VD för de två företagen, alltså 
några nyckeltal, hur stor omsättning, hur många anställda. Jag har gjort det för 
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Thales:  de  har  en  omsättning  för  11  M  euros,  vi  har  en  omsättning  för  3  M  euros  
någonstans, och X, som är VD där kontra Y, vår VD som kanske inte matchar Frank 
100 %, frank har en större omsättning. Men under honom har vi Z som är ansvarig 
för Aeronautiks inom Thales och omsätter cirka 2 M euros och som matchar vår VD, 
ungefär. 

Så rör vår VD sig mellan de här två nivåerna, och det är de två som skall matcha 
beslut med varandra, och vår VD kan prata med dessa två nivåer i princip. 

Sedan går man ner en nivå under våra VD:ar, och vi ser vem kan bli inblandad på 
Thales resp. SAAB sidan, och då ser vi ”De här, de matchar ungefär”, och sedan ett 
steg nere i hierarkin etc. Och sedan försöker man att styra upp så att man odlar sina 
respektive relationer, och när man kommer till beslut kan jag t.ex. jobba med den här 
nivån, och nästa nivå upp i hierarkin sedan måste in då, och befästa beslutet. 

Och i Frankrike fungerar inte beslutet om inte en chef går in och säger att vad jag har 
gjort är korrekt och bekräftar. Även om steget hos oss är mycket mindre, måste vi 
göra det här om något skall hända. Likadant när man börjar. Dassault är mycket 
tydligt: man kan inte gå in mitt i företaget och starta någonting. Man måste gå in på 
toppnivå och säga ”Jo, här har vi något” och sedan titta ner i organisationen. 

Hos oss kan man gå in på en annan nivå, på mellannivå t.ex. och vara överens om 
detaljerna, och sedan kan det höjas upp ”Det här är bra, och det här skulle vi kunna 
göra”. Men det fungerar inte så hos Dassault. 

Om man kommer in på Thales, så kan man ju säga på motsvarande sätt att de är lite 
närmare SAAB än Dassault är. De är ett företag som är framstående i elektronik 
branschen, de är en konsolidering av Thomson, Dassault Electronique och andra 
företag som gör att de har en modernare struktur och marknadslogik. Där kan man se 
mer av delegerat ansvar och individuella initiativ. 

Om vi går tillbaka till din utgångsfråga, om jag ar sett mer om det här [hierarkin], ja, 
det har jag gjort. Vi har också sett under tiden som sagt att vi själv har styrt upp vårt 
agerande, men vi kan fortfarande ha problem med allt det här. När det gäller franska, 
men också italienska företag, kan vi ha folk som är långt upp i vår ledning och som 
är väldigt spontana, och som gärna vill in och jobba i en fråga. Så dyker de ner och 
pratar med folk som finns en bit ner i hierarkin. T.ex. LS som är ansvarig för vår 
aeronautics, han har jobbat rätt mycket med det här. Man är väldigt rolig i den 
meningen att han vill gärna komma in och jobba och se. Han dyker in i olika frågor, 
kanske nästan lite för mycket kan man säga..! med hänsyn till att han löser 
problemen istället för att se till att rätta dem som skall lösa problemet, som han borde 
göra på hans nivå. Men det leder till att han kan utomlands prata med folk som sitter 
ganska långt ner i hierarkin, och ta sig in och kommer till möten där han egentligen 
inte borde vara. Han är helt enkelt för senior för dem. Man kan se det normalt sett 
som mycket positivt, att han kan visa ett så stort intresse, att han är så engagerad. 
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Men det skapar också problem, för den dag som vi kommer att ta beslut, det faktum 
att han är bunden med personer två steg ner i hierarkin jämfört med dem han skall 
arbeta med gör att han är lite förbrukad på den här högre nivån i hierarkin. Sådana 
problem kan dyka upp i Frankrike. 

Sedan kan man säga i princip att vi har successivt styrt upp det här så att vi passar 
mer i ett internationellt sammanhang. 

Kan man tala om en anpassning av SAAB:s svenska företagskultur till en mera 
kontinental kultur? 

Ja, det är klart. Vi präglas av våra samarbeten. 

Hofstede, som har studerat ett antal IBM dotterbolag i flera länder, har kommit 
fram  till  att  den  hierarkiska  distansen  (power  distance)  var  stark  i  Frankrike  
och mera dämpad i Sverige. Stämmer detta påstående med dina erfarenheter? 

Det tycker jag. Det är ju så. Sedan kan det vara svårt ibland att isolera det här, för att 
det handlar dels om enskilda företag, dels är det storleksberoende i företaget också. 
Ju större ett företag är, desto mer beroende blir det av sin hierarki för att kunna 
fungera som ett stort företag. 
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FALL 2 / G.H. 
 
 

SAMARBETET MED DASSAULT SYSTÈMES, 1996-1997 
 

Detta samarbete pågick 96-97 (kanske började det tom 95). Detta var med Dassault 
Systèmes,  ett  företag  som  är  ett  spinn  of  från  Dassault  Aviation.  Man  utvecklade  
konstruktionssystem, inom Dassault Aviation från början, för att utveckla flygplanen 
och man såg att det här systemet var mycket tillämpbart så man knoppade ihop allt 
det  här  och  vi  ville  faktiskt  tillsammans  med  IBM  forma  en  allians  för  att  
marknadsföra globalt det här systemet. Det var då det dominerande systemet för 
sådana konstruktioner. Väldigt många bilar, väldigt många flygplan konstruerades 
med detta system. Både Airbus och Boeing konstruerade sina flygplan med denna 
produkt. En fantastisk dominans. 

Det var så att i mitten av 90-talet hände det mycket med datorprestanda och det som 
hände var att grafisk prestanda, visualisering, slog igenom och man kunde gå från 2 
dimensioner till 3, vilket öppnade enorma möjligheter för att göra bättre mekaniska 
konstruktioner och göra dem mer felfria från början. 

Utmaningen var att för att tillämpa det i flygbranschen så krävdes ganska mycket av 
det här systemet och man var också präglad av sin konstruktionsmetodik för att lösa 
de här komplexa problemen. 

Vi såg att det här systemet adresserade kanske inte riktigt de utvecklingsdelar som vi 
tyckte var viktigaste, utan fokuserade på andra saker. T.ex. var det så att Boeing var 
fokuserat på formning av plåtdetaljer, man kan enkelt förstå när man ser på en stor 
kommersiell flygmaskin så domineras den av mycket formade plåtdetaljer i den här 
tiden. Det skiftade senare men då var det så. 

Det vi drev under tiden var att vi ville ha mer stöd för motorbearbetning, med andra 
tillverkningsmetoder som var mer relevanta för mindre flygplan, idag också för 
större flygplan, och vi såg att den största utmaningen var inte artiklar, men hur de 
sitter ihop och bildar ett flygplan som helhet. Det var den här fokusen som vi ville få 
Dassault Systèmes att ändra sig till. Vi representerade bara 0,1 % av deras marknad 
men ville ändå ha inflyttande på hur produkten skulle utvecklas sedan. Det gjorde vi 
genom att knytta kontakter med deras marknadschef först, Etienne Droit heter han - 
jag tror att han är kvar fortfarande f och vi hade drivit den här frågan långt och vi 
beskrev var vi befann oss, och vi skulle gärna vilja ha en diskussion om hur kan det 
här skulle kunna utvecklas vidare så att vi kunde ta nästa steg med de projekt vi hade 
framför oss. 

Och man nappade på det här från Dassault sidan, de var redo att ta en sådan 
diskussion.  Sedan  blev  det  möten  som var  speciella  ibland  man får  säga,  därför  att  
det  var  en  period  när  mycket  hände.  Det  var  ett  stort  intresse  från  börsen.  Sådana  
bolag som utvecklade dessa system steg enormt i värde. Det var ett stort intresse från 
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alla företag att effektivisera sig och vi fick uppleva den krassa verkligheten när vi såg 
de stora företagen lägga upp väldigt stora belopp för utveckling specifik åt dem så att 
de kunde vinna snabbt. Och ett intressant och mer långsiktig resonemang hade svårt 
att slå igenom i det här läget. 

Första gången som vi var där träffade jag Dassault Systèmes utvecklingschef och ett 
antal personer. Vi träffades, presenterade oss, berättade om vad vi kunde, vad vi 
tyckte var viktigt o.s.v. Dassault Systèmes berättade om sin strategi. I det här hade vi 
en ganska så hög svansföring. Vi var duktiga på den här typen av flygplan, hade 
tillämpat en del och försökte att åstadkomma ganska mycket med det här systemet 
osv. 

Och jag tror att i det här läget kanske har jag tryckt på lite väl hårt då. Vid lunchen 
t.ex. pratar Dassaults utvecklingschef om sina besök på NASA, om sina besök på 
Boeing, han talar om sådana stora prominenta kunder han har till sitt system. Vi fick 
kämpa med det här, och fick lite bakslag på det här mötet. Det kom igång igen efter 
en månad… Den här diskussionen öppnas upp gen därför att man hade insett att det 
vi hade sagt var trender som var relevanta. 

Man hade då på Boeing haft ett problem med att fokusera på gårdagens frågor med 
ny teknik istället för att fundera tillräckligt kring vilka problem man hade framför 
sig, och det gav en ny lift till diskussionen som vi tog upp igen. Vi fick fördjupa 
denna diskussion under flera möten under flera dagar i Paris och Suresnes. 

Och det här var ju frapperande, det här handlade om möten som pågick under flera 
dagar,  och  under  en  tid  där  det  hände  massor.  Det  innebär  att  Dassaults  
nyckelpersoner var ju hårt upptagna med allting som hände runt omkring, och de 
kunde inte delta flera dagar i rad allihopa. 

Det som blev tydligast var hur de kom in och gick från möten, hur de kunde ta 
stafettpinnen från varandra, hur de kunde fortsätta och förklara. Man hade framför 
sig så många olika personer som var så väl införstådda med problematiken, hur den 
skulle hanteras och lösas. 

Medan jag från min sida fick med mig - hur kan man kalla det? – mina ”guruer”, 
nyckelpersoner som var våra experter på området. Och även om vi i Sverige håller 
oss för att vara bra på team bildning, för att arbeta tillsammans och allt det här, så har 
vi också en kultur att skapa någon form av ”teknik hjältar” som är duktiga inom sina 
respektive områden. Det har väl ändrats sig lite nu, och vi jobbar lite mera 
tillsammans, och vi har kanske lite mindre av dessa hjältar. 

Experter, alltså? 

Ja. Men det är fortfarande så att de har en central roll, och jag är väldigt beroende av 
att ha just min expert, därför det är ju de som kan i princip klara dessa diskussioner 
på ett bra sätt. Jag skulle ha det svårt att ersätta dessa experter, de skulle vara svåra 
att ersätta. 
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Men på franska sidan kunde de komma och gå hur som helst, och jag har förstått 
efter ett tag att det hade med den franska diskussionsmodellen att göra: tes, antites, 
syntes. Man diskuterar, alla har förstått, man har vridit på och kommit fram alla 
möjliga förslag, deras för och nackdelar, och sedan är det chefen som tar det 
slutgiltiga beslutet: Nu gäller det! Det finns också en bred förståelse för vad är det 
som gäller, det är inte sagt att man håller med chefen och hans slutsatser, men man 
vet vad det är som gäller och varför det gäller. 

Och det gjorde att man kunde ersätta varandra väldigt bra, man kunde komma in och 
förklara logiken väldigt tydligt, och det var imponerande informationsflöden, och det 
genererade en väldigt hög kunskapsnivå mellan samtliga de här personerna som var 
generalister egentligen. 

Och jag tyckte att jag kände en markerad svaghet i vårt system med experter och 
guruer, och det här har jag känt i andra fall på annat sätt också, när vi jobbade med 
Dassault Aviation i ett senare skede. 

Men här var det väldigt tydligt i alla fall att man hade diskussionen först och sedan 
beslut, och på detta sätt växte det framåt. Vi fick i det här samarbetet möjligheter att 
vara med tidigt in och påverka vad som hände, och vi kunde köra tidiga versioner av 
systemen, vi kunde granska specifikationer för nästa generation. Men vi hade ett 
antal svåra problem med det här också. 

Ett var att deras duktigaste personer försvann ju när Boeing och Daimler-Chrysler 
kom skrämmande med stora plånböcker och stora kontrakt. Vi var bara på en 
utvärderingsfas, och byte av folk var ett problem. 

Ett annat problem var att vår grundtes, att man skulle kunna använda rätta saker 
tidigare höll inte. De här programvarorna var inte tillräckligt mogna i tidiga skeden, 
och vi ansågs det vara ganska bekvämt att ha några som använde det före, för att få 
dem avbuggade, för att få det löst. Vi fick baka från den tes att vi skulle använda 
dessa program tidigare, och känna pengar på dem. Det gjorde vi inte, tycker jag. Det 
var väl en nackdel med det här. 

Vi såg också i denna affär någon form av hierarkisk skillnad. Hierarkin fanns 
fortfarande. Det var tillräckligt tydligt med utvecklingschefen t.ex., som var väldigt 
inblandad och kunnig. Så är det ofta i den franska hierarkin att experter högre upp 
ansvarar för ett väldigt brett tekniskt kunnande. Men då kom någon vice-président 
som hade uppgift från Dassault Systèmes och pratade med SAAB:s ledning för att 
förankra någon form av strategiskt avtal av den stil som de hade med Boeing och 
Daimler-Chrysler.  Och  det  var  en  glapp  alltså,  den  här  vice  presidenten  (för  
marketing tror jag). Han hade väldigt stark koppling till sitt eget företag. Han 
präglades för starkt av marknadsretoriken: att lova snabba lösningar i en 
kvartalslogik,  som  börsen  tvingade,  och  det  blev  väldigt  tydligt  för  oss  att  han  var  
inte insatt i de ledtider som krävs för att hantera vår bransch, och jag fick för mig att 
den här chefen var väldigt auktoritär, att ingen vågade säga något emot honom, 
upplysa honom att vi fungerar på ett annat sätt. 
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Den personen blev inte långvarig i företaget. De tidsplaner han lovade höll inte. Han 
talade om halvår för saker som vi bedömde skulle ta flera år. Och det tog inte mycket 
mer än ett halvår innan han blev borta från sin roll. Det var ett av de få tillfällen som 
jag har sätt en sådan glapp i den franska hierarkin. 

Men  bortom  allt  det  här  vad  som  var  tydligast  i  det  här  samarbetet  var  sättet  att  
diskutera fram och tillbaka och fatta beslut kring sin strategi. 

Jag kommer ihåg när jag var elev i Frankrike att vi tränade tidigt (från 
högstadiet till studenten) med dialektiken: att utveckla argument för en sak, att 
kontra med motargument för att sedan ta ställning efter att man hade utvecklat 
så många frågor och möjligheter kring problematiken (”en tes, en antites, en 
syntes”). I Sverige - utifrån vad jag vet genom mina kontakter med studenterna, 
och hur mina egna barn studerar - ser det ut som om man tränar mest på att 
fokusera på frågan och dess svar (”ett problem, en metod, en lösning”). Är det 
något du känner igen? 

Det  är  ingen  tvekan  om  att  jag  känner  igen  detta  från  den  franska  sidan.  När  man  
diskuterar någonting så vänder man och vrider, med en systematisk och en drill som 
är  enorm.  I  det  svenska  systemet  är  vi  präglade  av  den  amerikanska  och  den  tyska  
kulturen, som är ganska metodorienterade: att lösa ett problem. Man bestämmer ”här 
har vi problemet” och sedan är det A - B - C - D. Och sedan fram till lösningen, oh så 
vidare. 

Det är så du strukturerar, du letar efter typlösningar. I den tyska ingenjörskonsten har 
du maskinelement som du strukturerar upp allt med, och en kokboklösning för detta. 
Amerikanerna är väldigt metodorienterade: i den här situationen agerar jag, gör jag 
så där, och så vidare. 

Man kan tydligt se det franska ifrågasättandet som kunskapsbyggande, som ett sätt 
att utmana för att skapa någonting. Detta finns inte på samma sätt hos oss som i 
Frankrike. Vi har väldigt skilda strategier för att bygga kunskap. 

Det kan vara så att fransmännen vill gå vidare genom t.o.m. att säga ”nej” för 
att utmana motparten att utveckla nya argument. Det kan upplevas kanske som 
konfrontativt - t.o.m. en något aggressiv attityd – i en mer konsensuell, metodisk 
kultur?  Vi  har  inte  tid  för  att  diskutera  det  här  nu,  men  jag  vill  ha  det  på  
bandet om vi skulle ha ytterligare en intervju! 

Absolut! Vi har inte valt ett sådant fall direkt men just detta med förhandlingar är en 
central fråga. Liksom att gå ut och ta tydligare positioner hos de franska medan 
svenska som jag är vana vid konsensus. 

Du  hade  berättat  lite  om  det  här  till  våra  studenter  kommer  jag  ihåg:  att  det  
kan ta en viss tid innan ”det Vikinga blodet” kokar och får er att säga ”Nu 
räcker det, nu är det nej!”! 

Jag, och det överraskade fransmännen. 
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FALL 3 / G.H. 
 
 

ETAP PROJEKTET, 1993-2005 
 

ETAP är lite komplexare att beskriva. ETAP står för European Technology 
Acquisition Program, ett initiativ mellan 6 nationer: Frankrike, Sverige, England, 
Tyskland, Italien och Spanien. Det handlar om att få framtida flygsystem, och vi är 
tillbaka till vad vi sa tidigare: man kan inte bygga framtida flyggsystem på varje 
ställe i Europa. Idag bygger vi tre system: Rafale, Eurofighter och Gripen, men i 
Europa skulle vi behöva bara ett flyggsystem. Och målet med ETAP, som har en 
lång historik, var att lägga en grund som möjliggör att nästa generation flygplan kan 
utvecklas tillsammans och det ligger så pass långt fram i tiden att vi får säkra den 
teknologi som behövs för det här så småningom. Och sedan längre fram kommer 
man att välja hur man skall använda dessa teknologier, och hur gör man produkter av 
dem. Man skall utveckla teknologier, man skall demonstrera teknologier och bygga 
större demonstratörer som flyger med olika typer av teknologier. 

Detta startade 1993 med diskussioner mellan Frankrike och England och man 
etablerade ett företag mellan BAE och Dassault 1997, där började man göra 
gemensamma studier mellan Frankrike och England och man höll på med till 2000. 
1998 bjöds Tyskland och Sverige in i diskussionerna, och parallellt med det här 
fanns en politisk rörelse som etablerade 6 nationer som skulle samarbeta närmare, 
därmed så dröjde det inte längre att sätta ihop dessa 6 nationer, och år 2000 fanns ett 
förslag för cirka 20-tal forskningsprojekt i det här programmet, och vi jobbade fram 
ett förslag som skulle vara i storleksordning 1 miljard Euros under 10-12 år. 

Det visade sig att alla inte hade råd att satsa det som krävdes så att det skulle bli så 
stort, utan att det hela blev väsentligt mindre, mycket mindre kan man säga. Men i 
alla  fall  blev  det  en  ansats  för  att  få  fram  ett  antal  teknologier;  det  skrevs  på  i  
november 2001, därefter diverse politiska problem pga. engelsmännen 2001 
beslutade sig för att vara med GSF utvecklingen (det amerikanska flygplanet), och 
det var mycket osäker om de skulle vara med eller ej i det här samarbetet. 

Utifrån det blev vi i alla fall dominanta i Europa. Sverige var klart den minsta i det 
här, och dessutom den enda som inte var med i NATO (nu är Frankrike med som full 
medlem igen), men in i det hela fanns alla dessa NATO avtal och vi var tvungna för 
vår del att lösa det med en överenskommelse med NATO för att kunna hantera 
teknik utbyte och sådant där. 

Det var startpunkten för det här och vi höll på att förberedda vad vi skulle göra, 
sedan vad skulle varje land tala om, och sedan vilka av dessa projekt vi skulle vara 
med i, och slutligen startade vi sådana projekt med de länder som ville vara med och 
finansiera dem. Och sedan rullar de projekt, då. 
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Och man stötte på många utmaningar, kan man säga i detta sammanhang. Och det 
som kan vara speciellt intressant, det är hur i olika länderna löser man samma 
problem: dels drabbas man av olika upphandlingsprocesser, dels har man olika 
budget rytmer beroende på länderna. Och det innebär i sin tur att det gäller att vara 
väldigt försiktigt för att kunna komma i ett läge där alla har pengar samtidigt för att 
kunna starta projektet, det är sådana utmaningar som man står inför. Och sedan gäller 
det att komma på ett sätt att hantera själva projektet, vilka villkor som skall kunna 
accepteras av alla osv. 

Och det finns alltid två frågor som alltid diskuteras i alla sammanhang. Den ena är 
ansvaret, ”liability”. Den andra är immateriell rätt, Intellectual Property Rights (IPR) 
på engelska. Och båda frågor kan bli mycket tuffa att hantera. 

I det aktuella sammanhanget handlade det mer om en rejäl match när det gällde om 
att vara överens om immateriell rätt. Det är så att IPR betyder mer och mer i vår 
bransch  därför  att  man  arbetar  mer  och  mer  internationellt,  och  då  blir  alla  
intresserade av skydda sin kunskap, samt att veta vilken kunskap har man rätt att 
jobba med osv. 

I det här samarbetet var det så att jag ledde industrierna från olika nationerna, och 
sedan var det en tysk myndighet som ledde förhandlingarna kring immateriell rätt, 
och vi kom i ett läge där vi skulle hantera IPR och vi fick ett ultimatum från den 
tyska myndigheten som lät så där ”Nu är vi färdiga med IPR, och ni måste acceptera 
det här, annars blir det inget ETAP, då är det slut”. 

Då fick jag samla ihop industrierna från de olika nationerna, och gå igenom vad är 
det som vi har för problem i det här, vad skall vi göra av det. Först går jag runt bordet 
och lyssnar vad är det som är svårt att hantera, och vad vi inte kan leva med i IPR-
ultimatumet. Och vi får ut i princip samma svar från alla nationerna: vi pekar på 
samma saker och det är inte så konstigt eftersom vi alla är börsnoterade bolag. Vi 
arbetar efter företagsekonomiska principer, etc. 

Jag började känna mig rätt så optimistisk när vi hade så bra samsyn. Då tog jag nästa 
varv  och  då  är  frågan  ”vad  skall  vi  göra  för  att  hantera  det  här  gentemot  
myndigheten?”. 

Och då är det fransmännen som är först ut med vad de tycker att vi skall göra, och de 
säger ”Nej! Det här går inte. Det här kan vi inte acceptera, nej”. Då var det bara att 
tacka nej till ultimatumet. Det är ju en typisk förhandlingsordning för fransmännen 
att ta en mycket tydlig position inför nästa steg. 

Nästan som skulle tycka till ar den från det engelska företaget. Hon menade att ”Ja, 
vi har haft det väldigt tufft på sistone, vi tror vi klarar det här också. Vi är beredda att 
acceptera det här” 

Sedan var det italienarnas tur, och de hade ett förslag som man kan nästan gissa… 
”Ja, nu är stämningen så dåligt att vi får väl säga att vi går med i det här, men innan 
vi skriver på måste vi se till att vi kan sedan ändra det här”. 
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(skratt…) 

Det var ganska fascinerande… Sedan var det tyska företaget. Och de tyckte ”Nej, det 
är inte bra det här, men det är det första projekt vi går i, och vi får väl leva med det 
här. Låt oss starta och sedan, när vi ar hållit ett tag kan vi förhandla om det, och får 
en bättre IPR som gäller de kommande situationerna” 

Och då säger han från franska sidan ”Nej, det kan vi aldrig göra för att om vi säger 
till DGA [IPR myndigheten] att det är OK idag, kan vi inte komma sedan och säga 
”Det tycker vi inte”, utan vi måste tala om detta nu: vi skulle vara utestängda om vi 
kom senare och sa att vi hade ändrat oss. 

Allt  detta  speglar  skillnaderna  mellan  olika  kulturer.  Som  svenskar  är  vi  inte  olika  
tyskar. Vi kan tänka oss att lösa en del av det av det här nu, komma igång, och lösa 
resten sedan. 

Pragmatism, alltså? 

Ja. Och det finns en stor skillnad i det här att vi kan komma igång, låta det börja och 
sedan reder vi ut under resans gång. Men under alla dessa förhandlingar som jag har 
sett från franska sidan diskuterar man väldigt detaljerat utifrån väldigt bestämda 
positioner, reder ut väldigt noggrant. Och det är först när allt är genomdiskuterat att 
man trycker på knappen, skriver på och startar sitt projekt. Det är under den här långa 
fasen som vi som svenskar får kämpa för att hantera situationen. 

Sedan  var  det  spanjorernas  tur,  då.  Och  då  började  de  tala  om  att  allt  var  helt  
hopplöst, helt oacceptabelt. Men spanjorerna var från samma företag som tyskarna, 
och då gick tysken ut med sin mobiltelefon, och det gick ett par minuter. Sedan 
tysken hade kommit tillbaka in då ringde mobilen till spanjoren och han gick ut. När 
han kom in igen var han blek i ansiktet och sa ”Vi går med allt!”. 

(skratt) 

Då fick vi se att det fanns en koppling mellan länder genom dessa två företa också. 
Och det som är kärnan i dessa internationella diskussioner är just att, även om vi har 
en grund som är gemensam, även om vi ser på samma sätt på vad är problemet, även 
om vi har samma beskrivning om saken, finns det olika praxis i hur vi tillämpar det 
här, som kan vara väldigt olika i olika länderna. Och sättet att hantera det här, sättet 
att lösa ett problem är en utmaning i dessa sammanhang. 

Hur blev det till slut med fransmännen som inte ville acceptera ”ultimatumet”? 

Fortsättingen blev så att redan dagen efter satt vi upp en telefonkonferens med 
VD:arna från de inblandade företagen. Vi diskuterade vad vi skulle göra nu, och då, 
från svensk sidan hade vi ett kompromissförslag (som alltid, kan man nästan säga). 
Det var att IPR skulle kunna klaras upp i två steg, först en som myndigheten hade 
föreslagit på vissa typer av information, och sedan en IPR som var mer sträng, skulle 
man säga, för vad som var känslig information. Och det som är för mig ”känslig 
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information” i princip är det som vi inte kan delge till tredje part (de som inte är med 
i avtalet), och då måste man kräva mycket mer, skydda mycket mer. 

Det var vårt förslag om hur man skulle hantera det här så att man dels kunde gå med 
ultimatumet, men inte för alla situationer. 

Och man sa väl från fransk sidan ”Det skulle vi kunna överväga som lösning”, och 
när vi hade det här telefonsamtal kom vi fram till att vi skulle skriva ett brev där vi 
skulle föreslå någonting i den här stilen, och det gjorde vi också. 

Och vi fick fortsätta och diskutera, och fick en väg framåt. Men det tog ett halvår för 
att komma överens om det här, för att när man har 6 nationer på ena sidan som skall 
vara överens, och ett stort antal industrier på andra sidan, då går processerna sakta. 

Det tog några veckor innan vi fick svaret från myndigheten, en brevväxling som var 
ytterst intressant. Men till slut blev det en sådan kompromiss som bygger på två 
sorters IPR, och idag snurrar det här programmet fortfarande. Jag kör en del projekt 
inom det här, men inte riktigt på den nivån vi hade tänkt från början. 

För att återkomma till kompromissen, det var, om jag har väl förstått, två olika 
skyddsnivåer? 

Det kan man säga. Två nivåer, dels kunde man delge information ganska fritt till 
tredje part, dels kan man inte göra det: då är det väldigt inlåst mellan de som är med i 
avtalet. Där är väl grundläggande. 

Jag  vet  inte  vad  jag  kan  tillföra  i  det  här  fallet,  men  det  här  med  olika  praxis  
beroende från olika länder var ganska slående för mig i hur man agerar, och i hur 
svårt kan läget vara vid olika projekt med olika nationer. 

Intressant… Jag sysslar just nu bl.a. med olika definitioner av kulturen, och en 
av dessa definitioner hänvisar till att i en nation, en kultur, delar man samma 
metoder för att lösa ett visst problem. Alltså, även om problemet är gemensam 
för olika kulturer, tillvägagångssätt för att lösa det, hantera det, t.o.m. definiera 
det och förhålla sig till problemet är olika beroende på vilket land det handlar 
om. 

Ja,  det  stämmer.  Det  kan  vara  t.o.m.  att  man kan  fatta  något  som ett  problem i  ett  
land och ej i ett annat! 

Jag tror att jag har berättat det mesta i detta fall. Jo, det hela som sagt började år 2000 
och pågår fortfarande. Det är Dassault som är inblandad från den franska sidan. Vi 
använde engelska, kontinental engelska alltså, och det är kul att se att alla utom 
engelsmännen förstod! Man kan säga också att nu vi har hållit på så länge att vi 
börjar känna varandra mer, och det som kändes som stora skillnader i arbetssätten 
börjar successivt försvinna. 

Det känns som att vi känner varandra mer som personer, och det känns naturligare att 
arbeta ihop med varandra. I början tyckte man att skillnaderna mellan fransmän och 
svenskar var ganska stora, men efter att ha arbetat mycket så känns det franska 
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systemet ganska normallt för mig, och då ser man inte skillnaderna som lika stora. 
De slätas ut på något sätt. 

Vad var bra med det här projektet var att vi fick det hela på plats, att vi drev projektet 
och att det fortfarande pågår. Vad var problematiskt är att när man är så många, det 
är svårt att komma överens. Det handlar om olika praxis, och andra faktorer som gör 
att det blir ganska långsamma processer. 

Slutsatser som vi drog av det här för övrigt är att man behöver koordinera olika 
enheter, typ EU:s forskningsprogram som drivs av en forskningsinstans: det är en 
neutral enhet som tar emot pengar från de olika länderna, klumpar ihop dem, och har 
sedan en egen bestämmande rätt. En likartad modell skulle vi behöva på vår sida 
inom försvaret. 

Apropå det interkulturella, diskuterade vi mycket under processens gång om hur man 
gör i olika länder etc. Man kan känna att mycket ofta pratade vi om hur vi gör för att 
hantera dessa skillnader, hur förstår vi folks beteende. 

Men det fanns en del som använde de här förenklade nationella dragen för att 
förklara varför det inte fungerade: ”det är fransmännen som är si, eller tyskar som är 
så” etc. Det var ”godtagbara” förklaringar varför det inte fungerade. Men så får man 
aldrig göra förstås. Man måste resonera kring varför vi själva gör så här också, och 
inte bara titta på de andra. 
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FALL 4 / G.H. 
 
 

SAMARBETE MED ÉCOLE DES MINES (PARIS), 2001 
 

Forskningen med l’École des Mines var en del av mitt doktorsarbete. Tillsammans 
med Linköpings universitet hade vi ett forskningsutbyte som vi kallade för LIRP 
(Linear Research Program). Set skedde mellan IKP, EKI och SAAB, med SB, OB, 
JL, antagligen personer du känner. 

Då tittade vi på framtida metoder för flygplansutveckling, och under ett antal år 
arbetade vi ihop med MIT samt har ett Aircraft Research Program, och vi på SAAB 
har ett kontor i anslutning till MIT (det är kanske det mest prestigefyllda universitetet 
inom vårt område). Vi fick ut en del intressant att jobba med dem och det var positivt 
intressanta övergripande diskussioner, men vi kände efter ett tag att det var svart att 
ha en nära och bra forskning ihop med dem. Vi hade lite olika utgångspunkter (lite 
för lika, faktiskt), och vi sa ”Låt oss titta på något europeiskt också”… Och eftersom 
Frankrike har utvecklat avancerade system och flygsystem, och en lång strategisk 
tradition inom det här då sa vi ”Låt oss titta på Frankrike!”. 

Och då diskuterade vi vilka partners skulle vi välja bland där. Och jag pratade med 
ES och TE inom Alliance française, inom fransk-svensk forskningsföreningen för att 
få hjälp. Vi vände brett på det här, diskuterade om l’École des Mines som en 
möjlighet, om Supaéro naturligtvis eftersom det handlade om flygbranschen. Även 
l’École Polytechnique fanns med i sammanhanget, då. 

Och när vi diskuterade klart det hela bestämde vi att vi skulle ta kontakt med l’École 
des Mines i alla fall, och se vad som skulle vara intressant. Och då skickade ES ett 
brev, en rekommendation till motsvarande rektor på l’École des Mines och jag blev 
inbjuden dit, och träffade fyra professorer och vi bollade några frågor och ganska 
snart kände vi att det var jag och AH som var på samma planhalva skulle jag säga, 
och då fanns en del forskare runt honom också. 

Vi satt en halvdag och diskuterade vår och deras forskning, vad vi var intresserade av 
o.s.v., och det verkade intressant. Vi bestämde oss för att köra ett projekt och den 12 
september 2001 hade vårt första möte, det var morgonen efter den 11:e september, 
jag satt på planet och reste när det hände, då! Vi startade upp detta samarbete, och 
målet var att få ett forskningsprojekt som utmanade våra tankebanor och satte högre 
krav när det gäller hur vi tänker, hur vi försvarar våra slutsatser etc. Det var 
någonting som skulle vara bredare än flyg för att kunna lära av andra branscher 
också. Vi ville inte begränsa oss till att hämta kunskap enbart från flygindustrin. Vi 
noterade bl.a. att telekom branschen rörde sig väldigt fort under den här perioden 
även, och även bilindustrin utvecklades mycket, så vi ville arbeta med 
forskningsgrupper som sysslade med allt det här. Vi bestämde att vi skulle starta ett 
projekt som gick ut på att studera några cases på SAAB, men hade också ambitionen 



Fallstudier 
 

- 270 - 
 

att titta på några cases från fransk flygindustri, och sedan analysera de relaterade 
innovationskraven, hur fungerar innovationssystemen, vad vi kan göra av det här 
o.s.v. 

Det första som vi gjorde sedan var att sätta upp en workgroup med centrala personer 
från SAAB, LiU och l’École des Mines, och vi diskuterade lämpliga fallstudier då. 
Vi  hittade  ett  som  var  på  SAAB,  och  ett  på  LiU,  s.k.  WITAS.  Båda  projekt  var  
intressant  ur  ett  innovationsperspektiv.  Vi  tog  sedan  ett  tredje  fall  som  var  på  
universitetet och som var ett samarbete mellan ISY och SAAB, som kallades för 
ISIS. Och vi gick igenom innovationskraven i dessa tre fall. 

Det som var slående när man höll med den här forskningen med fransmännen var att 
jämföra  med  hur  det  var  hemma  när  vi  samarbetade  mellan  SAAB  och  LiU,  eller  
SAAB och MIT. Mella SAAB och LiU hade vi ganska försiktiga diskussioner: det 
blev inte så mycket debatt, inte mycket snurr på det, utan det var mer att lyssna, 
observera och notera vad som var inställningen. På MIT var det mycket samsyn 
också. 

Medan  när  vi  började  med  Paris,  l’École  des  Mines,  då  var  det  väldigt  utmanande  
istället. I grunden alltså. Man borrade botten på varje fråga, man ifrågasatt med 
argument för och emot (tes-antites-syntes modellen igen). Och vi började med att 
diskutera vad är innovation, en ganska bra fråga egentligen! 

Alltså en diskussion kring själva ordet, själva begreppet? 

Absolut. 

Men gjorde ni inte det vid era diskussioner med LiU? 

Naturligtvis hade vi funderat omkring innovation, och vi hade en väldigt bra 
definition som vi närmade ihop med MIT, nämligen att en innovation är dels ny, dels 
att den skapar ett värde för någon. Alltså inte bara nyttig, men också värdefull. En 
enkel  och  bra  definition.  Men det  som är  intressant  är  att  om man läser  mycket  av  
den amerikanska litteraturen så har man kunnighet om innovationsmanagement, 
innovation by … bla, bla, bla. Men ingen kunskap om vad ordet innovation betyder 
för något, om vad är gränsen för vad en innovation skall vara. Där tar man begreppet 
för givet och en av de franska forskare vi jobbade ihop, BS, hon höll på att doktorera 
och tittade på innovationssystemen inom läkesmedelindustrin, bilindustrin och 
flygindustrin. Hon var väldigt noggrann och frågade -Är det verkligen något nytt i 
detta projekt? -Var finns innovationen? -Hur stor är den i så fall? -Kan ni förklara 
vad den är? -Och varför är det en innovation? o.s.v. 

Sedan gick vi väldigt noggrant igenom: -Vad är historiken bakom det här? -Vad är 
logiken? -Hur har det vuxit fram?  Och vad handlar det om egentligen? Ganska enkla 
grundläggande frågor, och en bas för en vidarediskussion. Men vid de andra 
forskningsprojekt jag deltog i hade man stått och presenterat fallet, och sagt att det 
var nytt, och man nöjde sig med det, ungefär. Men det räckte inte alls med l’École 
des Mines forskare, de var väldigt noga med alla detaljer. 
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Och sedan var det väldigt breda associationsbanor och diskussioner. Man kände att 
man fick hela tiden stå på tån i den här forskningen, man skulle verkligen hänga med 
i svängarna, och bidra upp på bästa sätt. Jag tyckte att det ledde till en 
forskningsprocess som skapade mycket mer kunskap än de andra 
forskningsprocesserna som jag varit inblandad, därför att dessa matchningar ledde till 
att vi ställde frågan på sin spets, att vi fick gräva djupare för att komma fram. Jag tror 
också att det var forskare som var duktiga. BS fick pris för Paris bästa avhandling 
något år senare, och hon publicerade sin tes också. Hon var inte en genomsnitt 
forskare. 

En annan kille som var i processen var PM, han var också väldigt duktig och 
noggrann i allt det han gjorde. Han hade en ordentlig vetenskaplig bas i vad han 
gjorde och sedan byggde han på det, konceptualiserade och ifrågasättade. Han 
konstruerade själv modeller som han raserade en vecka senare med glädje! Och 
sedan byggde han något nytt! En fantastisk dynamik. 

Hur gick kommunikationen med dina franska partners 

Alla var pådrivande, och vi pratade engelska genomgående, de var duktiga å 
engelska. Kanske hade AH en lite mera fransk-engelska än vad BS och PM hade. 
Alla hade jobbat utomlands: de hade en bra och flytande engelska, det var lätt att 
jobba med dem. Det var vissa ord ibland som var konstiga på engelska, men det var 
inte mycket. 

Dessa konceptuella diskussioner fungerade bra mellan oss. Det är klart att man får 
vissa begränsningar när man diskuterar väldigt abstrakta fenomen och då kan språket 
begränsa diskussionen, men detta gäller även modersmålet. Vi tog oss genom det, 
och det var stimulerande och kunskapsbyggande diskussioner. 

Vad fick ni ut av detta samarbete? 

Franska forskares teorier är väldigt bra för att konceptuellt beskriva 
produktutveckling, och det har vi använt på SAAB i många sammanhang, som t.ex. 
CK-teorin, Design Spaces som jag tar upp i min avhandling och som vi har tillämpat 
i industriella sammanhang. Vi har använt massor av modeller för att kunna beskriva 
hur tänker man ett innovationssystem och det var väldigt nyttigt. Jag kan förklara 
väldigt snabbt. 

(Gunnar kommenterar figurer i sin avhandling) 

I princip delar vi det där i ett kunskapsrum och ett konceptrum. Kunskapsrummet är 
det som vi vet och behärskar. Konceptrummet är det som vi tänker, som vi har en 
bild av: det skulle kunna vara en lösning men för att denna lösning blir någonting då 
måste vi utveckla idéer, vi måste konkretisera dem, vi måste göra det till en 
produktutveckling. 

Och om man tittar på vad som man har som typ av verksamhet i ett företag, det är 
baserat på den kunskap du har. Och så kan du utveckla ny kunskap, t.ex. genom att 
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göra olika prov, varje experiment genererar ny kunskap, egentligen utan nya idéer, 
utan genom att bygga en databas. Sedan kan du komma på nya idéer som ger 
chansen att skapa nya produkter. Nya idéer kan i sin tur födda nya idéer, och när du 
går från idén gör du ett designarbete som skapar en ny produkt, och den skapade 
produkten blir till slut kunskap också. 

Det är ett väldigt enkelt sätt att beskriva en innovationsprocess och det är AH som 
ligger bakom den här beskrivningen. Och sedan kan man resonera om vad är dessa 
operatörer (GH visar ett diagram). Utifrån flera experiment går man från koncept till 
kunskap. I en vanlig produktutveckling finns det mycket stöd i form av verktyg, 
timprocesser o.s.v. Men vad som är mycket svårare att sätta fingret på i ett företag, 
det är ju hur man går från kunskap till nya idéer som är konkurrenskraftiga, till nya 
produkter på sikt. Metoder som gör ett företag effektivare, alltså. 

Man lag väldigt stor fokus på den här processen, om man inte gör det har man inget 
företag på långt sikt. Man kan ha varit mycket effektiv på kunskapsplanen fram till 
den här punkten där man skall utveckla nya koncept, nya produkter, men om man 
stannar vid den här punkten utan att gå vidare med idéer, då är det slut. Verkligen 
slut. 

Den här modellen är väldigt bra i ett företag för att diskutera hur bejakar vi de här 
processerna. Ett exempel som jag har skrivit om är att om man kommer med en ny 
idé, vad händer då? Är man jobbig, eller är det roligt att någon kommer med något 
nytt? Skall man diskutera vidare den? Och göra något nytt av det? Och det är en av 
SAAB:s klassiska styrkor att det är positivt att komma med nya idéer, att det är 
positivt att lägga sig i och komma med förslag. Detta har gjort oss till ett innovativt 
företag. 

Här har vi hur universitetet har fått en väldigt enkel bild som hjälper att förklara 
väldigt centrala fundamentala saker om vad ett tekniskt företag skall vara rädd om. 
Här har vi också en kort beskrivning som du kan gärna läsa om du har lust. 

Här ser jag att ditt arbete handlar mycket om ”mjuka” begrepp såsom 
innovation, kunskap och t.o.m. psykologi… 

Jo, tittar man på min licentiat arbete, det ser annorlunda ut: matematiska modeller 
alltihopa! Men det var det som var så roligt att arbeta med l’École des Mines, för att 
det fanns en annan filosofisk nivå, ett annat angreppssätt. 

Om jag skulle förenkla, skillnaden mellan å ena sidan MIT och LiU och å andra 
sidan l’Ecole des Mines är kanske detta mera filosofiska, retoriska 
förhållningssätt till kunskap och vetenskap? 

Ja, absolut. Den aktiva och välförda dialogen får bygga kunskapen. Vi är tillbaka till 
vad vi pratade förut med modellen tes-antites-sytes för att bygga kunskapen i 
diskussionen. 
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Men  vilken  fördel  (men  kanske  är  det  inte  det  rätta  ordet…),  vilket  är  det  
konkreta resultatet av den här filosofiska/retoriska inställningen till kunskap. 
Att vända och vrida, det här ”filosofiska” angreppssätt på den ”hårda” 
tekniken? Svenska universitet, MIT, SAAB är tror jag väldigt bra precis på 
kunskap och innovation! När jag lyssnar på dig låter det som om l’École des 
Mines och dess forskare är överlägsna i frågan. Är de verkligen bättre, eller 
arbetar de med andra metoder än era? 

Det som jag kan tycka vara uppenbart med den här relativt mjuka forskningen är att 
man ger sig inte med påstående. Man verkligen vänder och vrider på dem. Risken är 
- om man har en lite för stift forskningskultur - att man låter slinka igenom 
påståenden som kanske är alltför enkla, eller inte helt rätta. Men om man håller på att 
utmana och pressa, dels ser man om källorna håller, om de aspekter vi behandlar är 
relevanta, dels, genom att diskutera, kommer en massa nya idéer också. 

Ett slags konstruktivt ifrågasättande? Systematiskt ifrågasättande som du ändå 
betraktar som positivt? 

Absolut! Jag upplever det som definitivt positivt. Det är alltid positivt med nya 
infallsvinklar.  

Kan man använda orden kreativitet, perspektiv? 

Det tycker jag. Den forskningsmetod jag använder och som kallas för klinisk 
forskning,  innebär  att  du  inte  kan  studera  ett  system  utan  att  påverka  det.  Bara  att  
sitta passivt utan att påverka är en för svag metod. I en klinisk forskningsprocess vill 
man vara inne och påverka. Men å andra sidan det har nackdelen att - när man är in 
och påverkar systemet - det är svårt att påvisa generaliteter, men jag kan gilla utifrån 
min tekniska bakgrund att man inte kan mäta utan att påverka också. 

I alla fall, denna kliniska forskning hade sitt ursprung på Harvard, och på MIT också, 
där tyckte man att man hämnade i alltför mycket destruktiva debatter, om man 
kritiserade, ifrågasättade, stötte varandras forskning snarare än att man bidrog till 
kunskapsbyggandet. Det kan man fundera över… Är det från den här kulturen som 
de hade lyft sig bort på l’École des Mines? Men mitt generella intryck när jag 
jobbade med l’École des Mines var att det var en väldig fart på forskning, en väldigt 
kunskapslyft, och mycket nyfikenhet och kreativitet som du säger, och det gjorde att 
det gav resultat. 

Jag tycker att… Men jag vet inte… Kanske hade LiU forskare lite svårt att ta sig in i 
detta fall. Jag tyckte att utdelningen med att jobba med l’École des Mines var mycket 
större än här hemma. 

Skall vi avluta med l’École des Mines? 

Ja..,  vi  har  talat  om vad  som var  bra,  eller  problematiskt.  Jo… Det  var  en  sak  som 
inte fungerade bra: det var att vi ville arbeta med ett franskt företag också, och de 
hade inte så bra kontakter med franska företag. Vi gjorde vissa försök inom 
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bilindustrin, men de var lite skeptiska med idén att samarbeta med utländska 
industrier. 

En sista fråga, eller synpunkt: det känns som att du beskriver de fransmän som 
du samarbetar med som ganska intellektuella, retoriska, förtjusiga i koncepter, 
debatter mm. Min subjektiva uppfattning, efter flera år i Sverige är att man här 
tar ett visst avstånd från det intellektuella, som ej är så positivt präglat som i 
Frankrike. 

Jo… Jag tror att vi måste i Sverige titta på olika grupperingar egentligen. Tittar man 
in på samhällsvetenskaplig forskning har man där en intellektuell elit i Sverige också, 
som återfinns i dagstidningars kulturella bilagor. Filosofer, historiker, som uttrycker 
sig i ganska stora penseldrag där man beskriver de stora skeenden o.s.v. Och detta 
med ett elegant språk. Där finns intellektueller. 

Däremot, om man går till tekniska eller ekonomiska fakulteter i Sverige och tittar där 
hur forskningskulturen ser ut, då är det som du säger, där är man inte filosof eller 
intellektuell. Man är mera fakta orienterad. 

Kan  man  tycka  att  det  finns  mer  av  det  filosofiska,  av  det  intellektuella  i  den  
tekniska och ekonomiska världen i Frankrike jämfört med Sverige? 

Det är min bild. Det tycker jag. Det finns också en annan stolthet i Frankrike att vara 
t.ex. matematiker, eller teknolog. 
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FALL 5 / M.O. 
 

NEURON PROJEKT (SAAB & DASSAULT AVIATION), 2003- 
 

 
Skulle vi kunna börja denna intervju med en kort presentation av dig själv? Din 
bakgrund, din roll hos SAAB? 

Min professionella bakgrund om vi börjar med den är att jag har jobbat 25 år nu på 
SAAB i Linköping. Jag började 1985 och vandrat mellan olika avdelningar på 
SAAB. Från ingenjörs sida med systemutveckling och sedan vidare till 
projektledning. Jag har varit projektledare inom olika program fram och tillbaka, och 
just nu är jag programledare för Neuron-programmet som är ett samarbete mellan sex 
olika nationer. 

Vilka är de? 

Sverige, Frankrike, Spanien, Italien, Schweiz och Grekland. 

Det handlar väl om obemannat flygplan. 

Obemannat flygplan, precis. Och det är Frankrike som är huvudkontraktör. Sedan är 
det andra samarbetspartners och underleverantörer. Jag började med det här 
programmet 2003 och det handlade om att förhandla kontraktet tillsammans med 
fransmännen, och sedan 2005 alltså är jag stationerad där nere. Jag har varit här i 
knappt 5 år nu, och är biträdande programledare till en fransman, så är det han som 
leder programmet med två biträdare, en från Sverige och en från Italien. Jag är den 
svenska och utöver det har jag en del ansvar för SAAB:s i Sverige deltagande i vad 
vi gör. Jag har en dubbelroll, alltså. 

Och detta betyder att du att du samarbetar vardagligen med fransmän 

Oh ja! Där är min vardag verkligen. Jag sitter på Dassaults korridorer där, jag har 
också alla programledare och alla möjliga fransmän jämte mig. Det är på daglig bas 
som vi samarbetar. 

Och du har överlevt i 5 år i detta främmande miljö? 

Oh ja! Det har jag gjort! 

Samarbetar du med personer som har samma bakgrund som du? 

Ja,  det  kan man säga. Jag skulle ha tro att  på Dassault  är  90 % ingenjörer,  som har 
vandrat runt och hamnat där som programledare. 

Och samarbetet mellan er kan jag gissa handlar om teknik, teknisk utveckling 
etc. 

Ja, det är det. 
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Enligt  en  artikel  i  Corren  som  citerar  dig  och  som  jag  har  visat  till  mina  
studenter, är det så att ”de tekniska problemen är lätta att lösa, men de 
kulturella skillnaderna är svårare att hantera” Hur viktigt är det att känna den 
andra kulturen? 

Visst är det viktigt att känna till den. Men det är väldigt svårt för en svensk att sitta 
på en skolbänk i Sverige och förstå fransk kultur, utan det är oftast när man jobbar 
tillsammans… Du måste jobba tillsammans för att förstå och lära dig den andra 
kulturen. Och man måste vara beredd på att det tar tid. 

Att  gå  in  i  ett  samarbete  innebär  inte  att  allt  bli  bättre  och  skall  gå  dubbelt  så  fort.  
Tvärt om! Man måste lägga tid för att lära sig att förstå varandra: vad pratar vi om 
egentligen? Man skall vara beredd för det, att det skall ta lite tid. Om samarbetet är 
en viktig del av ett projekt, då skall man köpa det att det tar tid. Det gör det. Det tar 
tid. 

Jag förstår att det lönar sig på sikt att lägga tid för att förstå den andra 
kulturen. Man får avkastning av den tidsinvestering som man gör. Du jobbar 
långsiktigt, och jag undrar hur det är när man jobbar kortsiktigt, då har man 
ingen tid för sådana ”kulturinvesteringar”. 

Ja, det är mycket svårare vid kortare affärer och förhandlingar. Man måste göra på 
lite annat sätt. När man har korta projekt krävs ett resultat väldigt fort, då är det 
väldigt viktigt hur man strukturerar upp projektet. När vi gick in i det här med 
SAAB, hade vi inte riktigt den strukturen. Vi skulle bygga ett samarbete, och det tog 
mycket tid i början. Just det här t.ex. med ett gemensamt språk. Det är inte bara de 
här kulturella skillnaderna mellan Frankrike och Sverige som skapar problem, det 
finns också dessa industriella skillnader, dvs. att man har en kultur hos SAAB, och 
den sitter fast sedan 20 år, ännu mer. Och det är likadant för Dassault. 

De är gamla företag båda två, där man arbetar på ett visst sätt trots att man gör 
samma sak. De har sin Rafale, sitt stridsflygplan, och vi har Gripen, vårt eget. Man 
kan tycka att vi är väldigt lika som företag och det är sant, men inte alltid. Det finns 
inneboende processer som är kopplade på något sätt till den franska respektive 
svenska kulturen. 

Jag är givetvis mycket nyfiken om dessa skillnader och vi skall återkomma till 
dem senare, men du sa i Corren artikel ”Jag skulle inte föreställa mig att den 
stora utmaningen skulle vara de kulturella skillnaderna. De tekniska 
svårigheterna löser vi, men det är de kulturella olikheterna som är ett stort 
problem”. Vad menade du? 

Det här är ingenjörer som jobbar, och ingenjörer är bra för att lösa tekniska problem, 
och när vi har problem i ett projekt, förseningar i en process är det inte ofta på grund 
av tekniska hinder, vi har inte nödvändigtvis hamnat på ett stort tekniskt problem. 
Utan det har varit att man egentligen hade olika tidsplaner när det här företaget skulle 
vara  klar  med  sitt,  olika  uppfattningar  om  processer,  så  att  vi  kunde  fortsätta  med  
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projektet. Det är snarare dessa skillnader som har gjort att de problem som vi har sett 
inte har varit tekniska, utan de har varit kulturella. 

Olika sätt att förhålla sig till ett projekt, t.ex.? 

Ja, det kan det vara. Och det är det som jag menade i början. Det är viktigt att man 
tänker på hur vi använder språket - trots att vi använder samma ord, menar vi inte 
nödvändigtvis samma sak. 

Vilket språk använder ni? 

Engelska. Men ingen av oss har engelska som modersmål. Det är bra i sig själv, 
därför att man befinner sig på neutral mark. Men när vi använder samma ord på 
engelska, betyder det olika saker beroende på om du är svensk eller fransk. Fransmän 
lägger en viss värdering i ett ord eller ett begrepp, medan en svensk lägger en annan 
värdering i den. 

Det hände faktiskt en gång att vi hade ett möte och diskuterade väldigt länge om 
någonting, och vi trodde ”nu är vi överens”. Vi trodde att vi visste vad vi hade pratat 
om.  Och  vi  ställde  efter  två  timmar  dessa  kontrollfrågor  för  att  se  om  alla  hade  
förstått  (det  är  mycket  viktigt  att  göra  det).  Och  det  visade  sig  att  det  inte  var  alls  
samma sak som vi hade pratat om. Nej… Vi menade så här och inte det här… Man 
skall vara mycket observant. 

Har du just nu ett exempel av ett sådant fall? 

Nää… Inte spontant. Jag skulle behöva spola tillbaka minnet. Sådana missförstånd 
uppkom i början av samarbetet, för 5 år sedan. Men det hände en del sådana 
missförstånd. Det händer inte så ofta nu, men det hände mycket i början., och det tog 
väldigt mycket tid. 

Det är oftast sådana interna saker. Om vi talar om processer, så har vi egentligen 
samma process, man har olika designgranskningar som vi jobbar tillsammans med, 
men värderingar vi lägger i en designgranskning är mer nationella. Det finns en 
fransk resp. en svensk tolkning av det här. 

En betydelsefråga? Varför gör vi si, varför gör vi så? 

Precis. Varför gör man på detta sätt, och vad det skall innehålla. 

Det  får  mig  att  tänka  på  var  du  sa  till  Corren,  dels  att  det  finns  enklare  
kulturella skillnader som är ganska lätta att överbrygga, dels har du kulturella 
skillnader som är svårare att hantera. 

Med svåra att hantera menade jag inte de kulturella skillnader som är 
företagsmässiga, men de grundläggande kulturella skillnader som finns mellan 
Frankrike och Sverige. De är dessutom ganska stora faktiskt, när en svensk träffar en 
fransman, speciellt i ett möte. Det finns några saker som man kan lära sig när man är 
där nere: hur fransmännen betraktar tid, t.ex. Man har inte i Sverige samma 
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tidsbegrepp som man har i Frankrike. Sådana saker kan man lära sig, även om det tar 
tid, och förstå ”Ja, det funkar på detta sätt här”. 

Sedan finns vissa saker som sitter i ens uppfostran. Värdegrunder som man får 
genom sina föräldrar, sin utbildning etc. Det kan du aldrig sudda ut. De sitter där och 
det är lika svårt varje gång du utsatts för dem. Vissa sådana saker, än idag efter 5 år, 
man kan bli väldigt störd av. 

Framför allt om det är något som är tabu i Sverige, t.ex. när du sitter i ett möte och 
att det blir personligt. Man säger till dig ”Jag tycker inte att du gör ditt jobb” t.ex. En 
fransman har inget problem med det, han är väldigt direkt och väldigt personlig. Det 
är en sådan sak som svenskar kan aldrig lära sig: svenskarna förhåller sig inte på den 
personliga planen när man jobbar tillsammans på det här sättet. 

Det här är någonting som vi svenskar har väldigt svårt för. Och fransmännen är 
sådana, de är väldigt personliga. 

Är det så att gränsen mellan personen och uppdraget, det personliga och det 
professionella, suddas bort hos fransmännen? 

Precis. Det gör de. De kan bli väldigt personliga och angripa personligen som vi 
aldrig skulle göra i Sverige. Och jag har sett ingenjörer som har varit där på kortare 
tid, komma tillbaka av den här anledningen ”Jag skall aldrig mer jobba med 
fransmännen!” Just därför man riskerar att bli angripen även personligen. Och det tas 
väldigt hårt av de svenska ingenjörerna i allmänhet. 

Kanske  för  en  fransman  är  det  inte  riktigt  personligt,  det  är  kanske  svenskar  
som tar alltför mycket avstånd från det personliga! 

Det är kanske inte att fransmännen är personliga, men det är det sätt de gör det. Och 
sedan går man ut och tar en kopp kaffe, allt är precis som vänligt trots att man fick ett 
personligt angrepp under mötet, och sedan, när man lämna mötet är det precis som 
ingenting hade hänt. Detta franska sätt att bete sig är väldigt svårt att sudda ut. 

Är det som kan kopplas till ens uppfostrande, som du sa tidigare? 

Ja, det tror jag. Det sitter djupt i värdegrunden tror jag. 

Jag skulle kunna säga som fransman i Sverige sedan snart 20 år att jag alltid 
har varit imponerad av hur svenskarna tillämpar begreppet ”respekt” i 
uppfostrande och utbildningssituationer. Man hör ofta vuxna säga med 
välbehärskade snälla röster ”vad bra, vad duktig du är” eller ”Nej, nej, nej, det 
får man inte göra” med en lika snäll röst! Men kan det inte leda till att vara arg 
eller emot blir nästan tabu? Svenska barn (och vidare vuxna) har faktiskt sällan 
sett en arg människa! Och för oss fransmän att vara arg betyder inte att man 
inte visar respekt. Det betyder bara att man visar att man verkligen inte är 
med, inte uppskattar eller inte accepterar något. 

Ja, jag håller med. Jag har själv mina barn i en fransk skola, och jag ser hur det är. 
Hur lärarna agerar gentemot barnen, det är ganska främmande mot hur en lärare i 



Fallstudier 
 

- 279 - 
 

Sverige skulle agera mot barn. Och just det här är värdegrundsättande, och det går 
inte att sudda ut… Dessa skillnader, dessa grundläggande värderingar är väldigt 
svåra att hantera. 

Och ännu svårare när det handlar om kortare projekt, därför man har inte tiden. Jag 
som har varit här längre, jag förstår vad som händer, jag är inte störd av det men för 
en svensk på ett kort projekt som utsatts för den här situationen kan ta det vara 
väldigt illa till sig. Det måste man tänka på. Man skall vara lite försiktigt också, så att 
man inte generaliserar. Alla är inte så. Alla agerar inte på detta sätt, men det finns 
tydliga tendenser här nere. Man möter mycket oftare sådana beteenden än man skulle 
göra i Sverige. 

Det här är väldigt viktigt att känna till. Sedan finns det andra saker som man kan lära 
sig. Hur det fungerar i Frankrike, hur kommunikationen med fransmännen fungerar 
osv. Och det här som jag nämnde, relationen med tid. Man betraktar tiden linjärt i 
Sverige, och inte linjärt i Frankrike där man går fram och tillbaka. 

Det här med tiden är något som vi kan utveckla lite senare. Har du spontant 
exempel på sådana skillnader? 

Ja, då kommer man på lite specifika saker som hierarki, hur man tar beslut t.ex. Om 
man har tagit beslut i Sverige, även på ganska låg nivå, betraktar man att detta beslut 
gäller,  även om det är ett  muntligt  beslut.  I  Frankrike är det inte riktigt  så.  Utan ett  
beslut som man tog på fredagen och som alla var övertygade att det var det riktiga, 
det kan vara något helt annat på måndag. Då, för att man har gått tillbaka och tyckte 
att  det  inte var bra.  Eller att  det  är någon som har gått  ett  steg upp i  hierarkin,  som 
tyckte att beslutet inte var bra. Och sedan man går hela vägen ner igen. 

Hur känns det för en svensk som befinner sig i en sådan situation, när han t.ex. 
är övertygad om att det är det som gäller, och plötsligt ändrar man budskapet? 

Jo, det finns vissa tricks att ta till naturligtvis. En muntig överenskommelse är ingen 
överenskommelse, den gäller inte dagen efter. Då ser du till att (om det är en viktig 
överenskommelse) få den skriftligt. För att det skrivna ordet i Frankrike är oerhört 
tungt.  Så,  om  det  är  ett  viktigt  beslut  är  det  viktigt  att  föra  ett  protokoll  som  båda  
parter signerar. Om man tycker att det är så pass viktigt då kan man formalisera det, 
då är det svårare att riva upp det. Man kan alltid gå fram och tillbaka, men då kan 
man säga ”Det är det här vi sa och det gäller. Vad är problemet?” 

Och fransmännen respekterar det skriftliga protokollet? 

På ett helt annat sätt. De respekterar det skrivna ordet på ett helt annat sätt. För oss i 
Sverige är en muntlig överenskommelse lika viktig som en skriven 
överenskommelse. I Sverige skulle en muntlig överenskommelse vara lika svårt att 
riva upp som en skriftlig. 

Kan det leda till att svenskarna tycker att fransmännen är opålitliga, svåra att 
lita på, att de inte håller sina ord? 
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Det kan vara så om du inte känner till det här, du måste förstå, och det här kan man 
lära sig. Jag stör mig inte längre på det, det är bara att agera på ett rätt sätt. Detta stor 
inte min värdegrund, det är bara en sak, en viktig sak som man måste veta: att ett 
muntligt beslut kan ändras, och man få hantera det som sådant. 

G.H. tyckte att fransmännens sätt att förhålla sig till ett beslut, en förhandling 
mm var mycket förslag mot förslag, och fransmännen höll inte fast på sina 
förslag medan svenskarna ändrade sällan sina positioner. 

Absolut! Så är det ju. Tes, antites, syntes. Det gör att dels kan man förvänta sig långa 
möten, och man behöver det för att få den här diskussionen, det tar sin tid att komma 
fram till någonting som förhoppningsvis blir bra. Och om det är ett bra beslut, en bra 
syntes skall man försöka att få det skriftligt, och diskussionen kan fortsätta efteråt. 
Detta är klassiskt franskt: de behöver sina diskussioner. 

Svenskar behöver inte diskutera på detta sätt. Man kommer till mötet välförberedd 
och har en lista över de beslut som har förberedds innan ”Kan vi ta detta beslut?” 
Och alla nickar och alla går därifrån färdigt med det. Det går absolut inte att göra så i 
Frankrike. 

Svenskar gör bara lite justeringar och sånt? 

Just det. Man gör lite tillägg och lite annat. Men i stort sätt följer man schemat för 
besluten, därför att besluten är kända innan mötet, alltså ”Det här beslutet skall vi ta”. 
Alla går där och nickar och går därifrån: ett typiskt svenskt möte. 

Detta skulle aldrig fungera i Frankrike: kommer du med en sådan lista med ett antal 
beslut och säger ”Kan vi ta dessa beslut” skulle diskussionen går högt i flera timmar 
innan man skulle kunna ta något beslut över huvudtaget. 

Är  det  inte  irriterande  för  en  svensk  som  kan  tycka  att  det  är  ineffektivt,  att  
man slösar bort sin tid. Hur reagerar du och dina kollegor? 

Man visste i stort sätt vart vi skulle landa någonstans ”Vi ska ta ett beslut om det 
här”, men två timmar senare hade vi fortfarande inte kommit fram till det. Man håller 
på att diskutera runt frågan och visst känns det långt och ineffektivt. Framför allt i 
början undrade man hur man kunde spendera två timmar för att diskutera en sådan 
liten sak. Vi tyckte att vi, SAAB, i Sverige skulle ha kommit fram mycket snabbare. 

Medförde de franska diskussionerna någonting eller var de onödiga? 

Dessa diskussioner kan medföra intressanta saker, för ibland kan det vara så att man 
kommer fram till något bättre än vad man hade tänkt sig från början, och detta just på 
grund av dessa diskussioner. 

Därför skulle jag inte säga att det är dåligt. Ibland är det ineffektivt, men i princip är 
det inte dåligt att göra det på detta sätt, därför att man kan komma till bättre beslut. 
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Om jag sammanfattar lite, har du påpekat fyra skillnader som kan skapa 
problem: det personliga, tidsuppfattningen, det sätt att fatta beslut och det här 
med diskussionen. Är det rätt? 

Det är det. Det är svårt med dessa saker, speciellt när man har personer där nere 
under en kort tid. Man skickar ner en SAAB ingenjör under ett visst antal månader. 
Man kan förberedda, tala med honom ”Så här fungerar mötena, så här agerar 
fransmännen” osv., så är det ändå svårt att få en bra dialog med fransmännen. Den 
här ingenjören som vi skickar ner, han tar åt sig på något sätt, och det har blivit flera 
fall när man har sagt när man har kommit hem ”Aldrig mer, jag orkar inte mer, jag 
kan inte hålla på med dessa konfrontationer” 

Min fråga är lite subjektiv, men ändå. Vad är det hos fransmännen som du 
aldrig skulle kunna köpa? 

Det är som jag sa: det personliga. Som man agerar som är så störande för en svensk. 
Det är som jag sa: man kan inte riktigt lära sig det här, det sitter så djupt. 

Sedan  finns  det  ett  antal  saker  som man kan  ta  på  fallande  skala.  Just  det  här  med 
tiden som är så viktig för svenskar: med en tidsplan, man börjar på vänsterkanten och 
man är färdig vid högerkanten. Detta fungerar inte för fransmännen. Fransmännen 
sätter upp en tidsplan, men den är som den ser ut just nu. Och den kan naturligtvis 
ändra på, beroende på vad som händer och sådana saker. 

En svensk ser en tidsplan som en lag, dvs. där borta den 31:a i 1:e  är vi klara. Nja, vi 
får se säger fransmännen, hur långt vi har kommit. Just de här bitarna är svåra. Om vi 
säger med fransmännen det skall vara klart de 1:a i 12:e, då kan man fundera som 
svensk ”Är det riktigt den 1:a i 12:e eller inte?” och ”Hur skall jag förhålla mig till 
det här datumet?”; för är det så att jag blir färdig den 1:a i 12:e och fransmännen inte 
är  det,  det  innebär  att  jag  måste  sitta  och  göra  om  det  hela  i  efterhand,  för  att  
fransmännen kommer med sina grejer och då måste man jobba några veckor till. Och 
jag spenderar mycket pengar och mycket tid för att det skall vara klart den 1:a i 12:e, 
men för fransmännen var det bara ett relativt datum. Han var inte riktigt färdig därför 
han tyckte att den tekniska lösningen inte var riktigt bra, utan man kan jobba vidare 
några veckor till för att få en ännu bättre teknisk lösning. 

Det måste man värdera, tycker jag, när man jobbar med en fransman, och ha i 
bakhuvudet ”Gäller verkligen datumet?” - men det händer också att ett datum är 
superviktig för en fransman: slagen i bordet ”Vi får inte vara senare än den 1:a i 
12:e”. Men alla datum är tyvärr inte sådana. 

Du talade om relativa tider - tidpunkter som kan ändras, som är flexibla - 
Svenskarna håller väl däremot fast vid tidpunkterna? 

Man måste ställa en grundläggande fråga: vad är viktigast? Tiden eller lösningen? 
Och i svenska fallet är det givet: det är tiden i 9 fall av 10. För fransmännen är det 
inte så. I kanske 7 fall av 10 är det resultatet som gäller. 
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Oavsett när man resultatet? 

Oavsett när man resultatet. 

Det finns alltså en konflikt mellan två paradigm: tid eller resultat. 

Ja, absolut 

Och för svenskarna är resultatet det som man får i samband med tiden. 

Ja. 

Kan man inte säga att svenskarna är väldigt effektiva eftersom de når resultatet 
i tid, medan fransmän inte kan göra det? 

Om tiden är viktig, så betyder det att resultatet man får den 1:a i 12:e är kanske 
tillräckligt bra. Men här känner fransmannen att han har en bättre lösning, och han 
kan fortsätta att jobba på den här lösningen, och förfina den, finslipa den tills tiden 
blir viktig för honom också. Någonstans blir tiden viktig för alla, då lämnar man 
ifrån sig arbetet. 

För fransmannen blir det en bättre lösning, men i det första fallet tycker svensken att 
det var tillräckligt bra, och i tid. Men han lämnar ifrån sig den perfekta lösningen. 
Och man måsta vara väldigt observant med allt det här: man måste veta vad som är 
viktigt. Är inte tiden så viktig egentligen? Då skall jag kanske på ett annat sätt 
förhålla mig som svensk. 

Betyder det att svenska är bättre för att förutse resultatet redan vid början av 
processen, medan fransmännen har svårare att konceptualisera det? 

Svårt. Jag kan inte riktigt svara på denna fråga. Det här med tiden och resultat är 
något som sitter väldigt djup i varje kultur, två olika tänkesätt. Ja just det här, hur 
man förhåller sig till tiden, det är väldigt viktigt. 

En sak till angående tiden. Jag hör ständigt att vi fransmän aldrig kommer i tid, 
är inte punktliga. Är det så i ditt jobb? 

Nej,  man  är  inte  punktlig,  men  det  är  inte  ett  så  stort  problem  som  deadlines  i  ett  
projekt. Det är tvärtom lätt att lära sig när man kommer hit. Man vet att möten aldrig 
börjar i tid, att folk är försenade, att möten aldrig slutar i tid och håller ofta längre 
och sådana saker. Javisst är det en stor skillnad. 

I Sverige är det väldigt viktigt att mötet börjar kl. 10:00 och slutar kl. 12:00, för att 
då går svensken och käkar. Så är det inte här, mötet börjar en halv timme senare och 
kan hålla en timme längre än bestämt. Och sedan går man ut och käkar. Visst så är 
det. 

Hur kan en svensk tolka fransmännens ständiga förseningar? Ni svenskar som 
har så stor respekt för tiden, tycker ni inte att fransmännen har ingen respekt 
för sina arbetspartners? 
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Ja, man upplever det så i början, när t.ex. man kommer till mötet i tid, kl. 10:00, 
finns det ingen där och sedan sitter man och väntar i en halv timme. I början upplever 
man detta som att det är irrespektuös ”Man slösar bort min tid”.  Det är betraktar man 
som en brist på respekt. 

Men  egentligen  är  det  inte  det,  det  är  inte  brist  på  respekt,  utan  att  det  är  ett  
förhållningssätt till när möten börjar, och man lär sig det. Jag märker det på mig 
själv: jag kommer sällan till möten i tid, det är ingen idé. Jag kommer själv en kvart, 
en halv timme senare, och det är inte därför jag har ingen respekt för de andra, utan 
att jag tar hand om min egen tid: jag vill inte sitta och vänta på alla andra i en kvart! 

Nej, i början känns det så med brist på respekt och så, men man lär sig och anpassar 
sig ganska snart. 

Jag återkommer till den här artikeln, där du sa att så länge hade de kulturella 
skillnaderna inte kostat pengar, men tid. Men är inte tid lika med pengar i 
affärssammanhang? 

Ok, Ok. Visst. Tittar man på det samarbetsprojekt vi har haft, det blev försenat. Jag 
vill hävda att de två första åren tappade vi nästan ett år. Det berodde mycket på att vi 
hade olika sätt att se på vad som var viktigt, olika prioriteringar. Fransmännen tyckte 
inte att tiden var viktig, de sa det ”Tiden är inte viktig, bara att resultatet blir bra”. 

Och detta skapar många problem i början, samtidigt som det här jag sa tidigare, att 
diskutera igenom ganska triviala saker som tar tid, man måste ha ett gemensamt 
språk, man måste förstå varandra etc. etc. 

Vi hade lyxen att ha lite tid i början, och den använde vi med råge, vilket gör att vi 
blev försenade. Men det är mycket kulturella skillnader som skapade problem 
snarare att vi hade olika syn, tekniskt, på vad resultatet skulle bli. 

Detta motsvarar vad G.H. berättade, att trots att det handlar om två ganska 
lika företag med ingenjörskultur, mycket handlar egentligen om kulturella 
skillnader. 

Oh ja! 

Mycket har skrivits just om dessa kulturella skillnader, men nästan ingenting 
om precis Frankrike och Sverige. Man talar om dimensioner såsom 
hierarkisk/egalitär mm. Du nämnde själv att hierarki var en typisk skillnad 
mellan våra länder. Kan du berätta mer om det? 

Hierarki kan man se i det företag som jag samarbetar med, Dassault. Det är väldigt 
låga beslut som kommer väldigt högt i organisationen, tom. till CO nivå där man tar 
beslut som vi tycker här hos SAAB borde tas på ingenjörsnivå. Hos Dassault hamnar 
dessa beslut väldigt högt upp, och ändras beroende var du sitter i organisationen. 

Det är väldigt viktigt att komma ihåg när du jobbar med program, projekt och 
organisationer i Frankrike att det finns ett antal chefer som du inte ser, som sitter i 
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linjeorganisationen. I programorganisationen sitter ett visst antal franska kollegor, 
men de i sin tur har någon chef som sitter där i bakgrunden och tycker. 

När man har kommit överens om ett beslut på fredag, då kan det komma påbud från 
den här linjechefen ”Nej, det går inte”, och på måndag har beslutet ändrats, eller 
gäller inte längre, medan en svensk projektgrupp oftast har större autonomitet. Man 
har mer beslut som tas inom gruppen. Få beslut behöver bedömning på VD nivå, 
eller på högre nivå. 

Betyder det att projektgruppen är helt enkelt behörig för att fatta beslut? 

Ja. Man har gett dem en beslutsrätt som är ganska omfattande i Sverige. Den här 
beslutsrätten på den här lägre nivån i organisationen finns inte i Frankrike, och det är 
viktigt att komma ihåg att den franska kollegan har sin chef som inte sitter i projektet 
men som är som en spökskrivare. 

Betyder det att så länge ett beslut ej har fastställts på högre nivå, det gäller 
inte? 

Nej, det gäller inte. Så är det. 

En liten fråga: Hur har den här svenska projektgruppen fått sin beslutsrätt? 
Har det funnits diskussioner mellan gruppen och ledaren? Ni kan väl inte göra 
vad ni vill! 

Nej, vi kan definitivt inte göra vad vi vill, men det är en ganska stor delegation man 
får för att sköta programmet, med den budget som har avsatts. Vi skall klara den här 
uppgiften med den här budgeten, sedan har ledningen insyn på vad som pågår, vi 
lämnar rapporter etc. 

Vilket gör att hierarkin har möjlighet att korrigera, tom. att stoppa det hela om 
något skulle gå snett? 

Om ekonomin går fel, t.ex., går hierarkin in i Sverige och tycker att ”Ni skall göra så 
där nu”. I Frankrike går hierarkin in hela tiden genom sambanden med 
gruppmedlemmar, och ändrar, justerar tekniska beslut, även enklare sådana. Även 
enklare tekniska beslut skall förankras av en chef i Frankrike. Sådana beslut behöver 
inte förankras i Sverige - om du inte har något problem. 

Och det här med hierarki måste man ha med sig när man jobbar med fransmännen. 
Den du talar med har också en chef som du inte ser men som har ganska många 
åsikter ändå. 

Spontant ser det ut att ni svenskar ar mer ansvar än fransmännen. 

Man kan inte säga att fransmännen inte har något ansvar, det ar de naturligtvis. Men 
de är inte de enda som tar ansvar: du har den här hierarkin i organisationen, också, 
och det kan bli också sådant som ”Varför kan du inte ta beslut? Jag å min sida har 
rätt att säga ja, varför kan du inte göra det?” - detta därför att den franska kollegan 
känner att han måste träffa sin chef och förankra beslutet. 
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En lite längre kommentar från min del: det var en fransk forskare, Philippe 
d’Iribarne, som hade deltagit vid flera fransk-svenska projekt mellan 
ingenjörer från Renault resp. Volvo. Han berättade precis som du att 
fransmännen argumenterade fram och tillbaka, just därför att de hade ingen 
beslutsrätt, ingen konsensus att hitta kring ett beslut. De kände sig friare än 
svenskarna som alltid höll linjen medan fransmännen kom med flera 
synpunkter och variabel.  D’Iribarne betraktade den franska hierarkin som ett 
slags skiljedomare som senare skulle sortera mellan argumenten och besluta i 
det hela. 

Det stämmer, jag tror att det stämmer. Precis som han säger. Det är helt rätt: ordet är 
ganska fritt i diskussionerna och chefen högre upp bestämmer senare. Och 
fransmännen tror att det fungerar precis likadant överallt. 

Den svenska projektgruppen… Jo, man känner från franska sidan att man får ingen 
respons från svenskarna i diskussionen. Fransmännen kan då gå till nästa steg som är 
utanför projektets ram och organisation, och avkräva ett beslut högre upp. 

Men i den svenska hierarkin fungerar det inte. Den högre beslutsnivån är ovillig att 
inblanda sig i projektgruppen ”Jag har gett er den här mandaten, jag har gett er den 
här budgeten, ni kan göra ert jobb. Varför kommer du till mig för att avkräva ett 
beslut om ganska lågt tekniskt bekymmer på den här nivån?” 

Medan  fransmännen  tror  att  svenskar  kan  gå  till  honom  och  fråga,  och  att  han  
kommer att säga bu eller bä, ja eller nej. Men den svenska chefen är inte beredd att 
göra det. Han är inte insatt därför att han inte sitter i projektgruppen. Han känner 
”Jag har gett en delegation till de här för att fatta beslut, varför kommer de till mig?” 
Men det är fullkomligt naturligt att gå långt upp, man tycker att det behövs från 
franska sidan för att få det beslut som man vill. 

Och när det inte fungerar i den fransk-svenska arbetsgruppen då blir fransmännen 
väldigt frågande ”Varför händer ingenting där uppe?” Men där uppe i den svenska 
hierarkin vill man inte fatta beslut eftersom de har givit delegation i den här frågan. 

Väldigt  intressant!  Du,  M.O.,  är  väl  insatt  i  problematiken,  men hur  lär  ni  på  
SAAB de nya ingenjörerna som skall arbeta där nere med fransmännen? 

Det är inte organiserat. Vi försöker visst att tala med dem om de lätta grejerna, ur det 
funkar där nere etc. Men ingen riktig handlingsplan för de nya ingenjörerna som 
skall arbeta i Frankrike. 

Hur franska ingenjörer uppfattar ert sätt att arbeta? Du sa att de trodde att 
alla gjorde på deras sätt. 

Jo, precis, särskilt det här med den hierarkiska delen. Man förstår inte riktigt hur 
besluten tas. Hos dem är det ganska givet hur besluten tas, men tittar de på en svensk 
så är det inte givet hur beslutet tas, vem fattar beslut egentligen. 
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Det här med konsensus, att man kommer till ett möte, man har en idé, och när mötet 
är slut, då är alla överens, och beslutet är egentligen taget. Men det finns ingen hög 
chef där som har ställt upp och sagt ”Nu gör vi på det här sättet”, utan alla i gruppen 
har sagt sitt och de förhåller sig till ett slags kollektivt beslutsprocess som tillhör 
själva gruppen, vilket gör att det kan vara väldigt svårt för en fransman att förstå. 

Kopplat till hierarki, hade jag en fråga om status. Syns den hierarkiska 
distansen i Frankrike på något sätt, genom vissa markörer, signaler som inte 
skulle synas i Sverige? 

Oh ja, det gör det. Och det är väl känt. Om du inte hår gått den rätta skolan, t.ex. är 
det nästan omöjligt att få vissa jobb. För att fä dessa jobb måste man ha gått l’Ecole 
Polytechnique, l’Ecole des Mines osv. Det ger status och väger tungt. 

Det första en fransman presenterar är vilken skola han har gått, vilken utbildning han 
har. I Sverige skulle du aldrig fråga någon i vilken skola han har gått, utom ”Vad gör 
du”, och man svarar ”Jag ansvarar för det här” eller ”Jag jobbar som ingenjör”. Ja, 
det viktigaste just idag, och inte vad man höll på med för 20 år sedan. 

När jag undervisade i Strasbourg och Rennes fanns reserverade 
parkeringsplatser för dekanen och vice dekanerna, och andra ”privilegier” 
(finare rum, möbler etc.). Känner du igen något i det här? 

Javisst! Det är viktigt där nere med status. Jag skulle inte överdriva med det här eller. 
Det finns sådana herrar med ett slags gammaldags sätt att visa sin status, men det är 
inget stort, inget problem alltså. 

Kopplat till vad du har just berättat har jag ofta hört ordet ”elitism” apropå 
fransmännen. 

Ja. Vi har talat om skolans vikt. Det ser jag själv med mina barn. Jag ser hur 
skolarbetet sker, och hur man ”rensar ut” de som inte håller måttet riktigt, och lämnar 
skolan och måste börja någon annanstans. Man har för plan att skala bort dessa sista 
10  %  varje  år  för  att  man  skall  få  upp  gräddan.  Detta  vore  fullständigt  otänkbart  i  
Sverige, vilket är fullkomligt naturligt här. Det är synd. Jag ser vissa barn, mina 
barns kompisar, som får lida av det här. 

Ett ord som också kommer ofta är individualism. Detta är ett relativt begrepp 
som kan vara mycket personrelaterat, men som ofta används för att 
känneteckna fransmännen. 

Ja, det tillhör tycker jag den franska kulturen att vara individualist, att framhäva sig 
själv. Detta är inte ett stort problem tycker jag, man anpassar sig, man lär sig. 

Jag ställde frågan därför att den forskaren jag nämnde tidigare, d’Iribarne, 
hävdade att i ett fransk-svenskt samarbete prioriterade fransmännen sina egna 
positioner: det handlade om att ”vinna” diskussionen, att få sina åsikter att 
gälla. Medan svenskarna hade en hög idé av gruppen, av gemenskapet. Det var 
gemensamma intressen som skulle prioriteras. 
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Visst, absolut. Så är det också. Det finns en sak som man inte fä utsatta en fransman 
för, det är att förlora ansiktet. Att han förlorar en diskussion på något sätt så att det är 
uppenbart att han har fel och förlorar ansiktet. 

Man skall försöka att undvika att sätta en fransman i en sådan situation, därför att 
han känner sig oerhört obekväm, och mötet kommer att fullständigt haverera i den 
här  situationen.  Det  finns  inget  eget  värde  att  utsatta  en  fransman för  det,  det  är  så  
känsligt att förlora ansiktet inför en grupp kollegor. 

Vi såg att gruppen, konsensus var viktigt i Sverige, att man strävade efter 
samstämmighet, efter att förankra besluten etc. Är det verkligen så pass viktigt 
för er? 

Oh ja. Visst är det viktigt. I ett franskt möte behöver inte alla tycka likadant, utan 
chefen bestämmer hur man gör. I ett svensk möte försöker man hela tiden att alla blir 
nöjda med beslutet. Det skall inte finnas någon i rummet som tycker annorlunda. 

Och man justerar beslutet tills alla kan säga ”OK, det är inte riktigt som jag ville, 
men detta kan jag ändå leva med”. Det blir oftast ett mer avskalat beslut, kanske tom. 
ett sämre beslut i Sverige, därför att man har kramat snöbollen så att alla accepterar 
den. 

Sedan får man den här konsensusen i gruppen, det vill säga att alla är lika glada, eller 
lika missnöjda! Jo, alla skall vara lika… 

Så behöver det inte vara i Frankrike, det är chefen som bestämmer ”Nu gör vi så 
här”. Sedan är det kanske 70 % missnöjda, men det får vara så. Det är chefen som 
har fattat beslutet, och beslutet behöver inte vara en kompromiss. 

Kan det inte vara så att fransmännen upplever det som befriande också? Typ 
”Ok, jag är inte nöjd med det, men det är inte mitt beslut” 

Ja, säkert. 

Som fransman känner jag att vi lätt kan ifrågasätta eller kontestera ett beslut 
(eftersom det är inte mitt, men min chefs!). Medan beslutet i Sverige är som 
heligförklarat, eftersom alla har varit med. 

Jo, man har uppnått konsensus, och man kan inte gå ut sedan och göra något annat. 
Beslutet gäller därför att det är allas. Och sedan jobbar van vidare utifrån beslutet. 
Jag är inte säkert på att man gör det i Frankrike. Om man tycker att chefen har tagit 
ett dåligt beslut, ja… I bästa fall gör man ingenting, eller man kan tom. motarbeta 
det. Det är faktiskt inte säkert att alla beslut gäller. 

Du är en svensk chef i Sverige, hur förhåller du dig till dina underordnade, eller 
dina franska kollegor? 

Det är svårt att svara, jättesvårt. Man måste lära sig det. För min egen del, det tog 
väldigt mycket lång tid. Vi hade ingen förberedelse alls när vi flyttade ner. Vi 
kastades i det här, och det blev som det blev. Nej. det är svårt att svara på din fråga, 
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därför att det är något i mitt sätt att jobba som har förändrats sig under tiden jag har 
varit där nere. Då är det svårt att säga hur som svensk jag agerar i Frankrike: jag har 
förändrats med tiden. 

I vissa teorier påstås att fransmännen skulle ha ett stort behov av 
osäkerhetskontroll: man tar få risker, man är ganska konservativ och gillar inte 
förändringar. 

Jag håller inte med 100 %. Jag känner inte tillräckligt den franska kulturen, men om 
det  finns  en  kultur  som  inte  är  särskilt  riskbelägen  så  är  det  den  svenska.  Man  är  
väldigt försiktig för att utsättas för risker i den svenska kulturen. Man vill a 
konsensusbeslut precis därför att det hänger ihop med det här ”Alla skall vara 
överens”,  medan  man  kan  vara  snabbare  i  beslut  och  handling  i  Frankrike,  man  
behöver inte ha alla med. 

Nej. Det här med osäkerhetskontroll håller jag faktiskt inte med. Men visst kan det 
finnas nyanser. Sedan det här med beslut kommer tillbaka igen. När vi säger att 
konsensus  tar  lite  tid,  att  det  franska  diskussionssättet  tar  ännu  mer  tid,  är  det  inte  
sällan att ett beslut kommer väldigt snabbt i Frankrike. Chefen kommer in ”Nu gör vi 
så här” man han kan gärna komma nästa gång och säga ”Nej, nu gör vi så här 
istället” och ändra sitt beslut väldigt snabbt. 

Med andra ord, ett beslut som är taget i Frankrike behöver inte gälla för tid och 
evighet Utan det gäller för den sekunden när det togs, och sedan kan man ändra det 
och förhandla det, och diskutera det. Och det kan bli ett annat beslut. I Sverige är ett 
beslut mer statiskt: det gäller mycket längre. 

När du säger att svenskarna är ganska angelägna att undvika risker genom att 
leta efter en konsensus, vilka risker vill man undvika, egentligen? 

Att göra fel! Ja, att göra fel. Och därför vi har det här med konsensus. Det värsta du 
kan göra i Sverige är att göra fel, på ett eller ett annat sätt, och när du har en 
konsensus si gruppen då är det tryggt. Vi är 10 som har tagit detta beslut gemensamt, 
det må hända att det inte är himla bra men det är ett fattat beslut. 

Och jag utsätter inte mig själv i en sådan process, det är inte jag som tar en sådan 
risk: det är gruppen naturligtvis,”Vi har gjort fel!”. Vi, inte jag. 

Och när en fransk chef fattar ett beslut, och om beslutet går i pipan, det är han som 
har gjort fel. Och den risk belägenhet är olika mellan Frankrike och Sverige. Det är 
inte  så  att  man är  rädd  för  att  ta  risker  i  Frankrike  medan vi  är  måna  att  göra  det  i  
Sverige. Nej, jag kan inte hålla med det. 

Du sa tidigare att fransmännen tar gärna hänsyn till personen. Kan man säga 
att svensken fokuserar mer på uppgiften, arbetet? 

Den personliga relationen är himla viktig för en fransman, och vi som svenskar har 
en benägenhet att ändra organisationen: vi flyttar folk, de går till ett annat projekt, 
det kommer nya personer med rörlighet i organisationen, och det här stör 
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fransmännen väldigt mycket för att de har en relation men någon och plötsligt slutar 
alla och börjar med andra projekt, vilket är helt naturligt på SAAB efter några år. 

Genast känner man då en osäkerhet men fransmännen. ”Vad händer nu? Hur blir det 
nu när det kommer nya personer?”. Man känner att det blir mer störningar på fransk 
sida om vi gör en organisationsändring jämfört med svenska sidan, för oss är det 
fullkomligt naturligt. Och det handlar om att det är så viktigt för fransmännen med 
personliga relationer, du känner personen, eller, känner, känner… Du behöver inte 
vara kompis med någon, bara veta vem det är, och sånt. 

Kan vi göra en koppling till vad du har sagt om tidsuppfattning, att svenskar 
jobbar linjärt från vänster till högerkant: uppdraget, tiden är viktigare än 
personen? 

Ja, för svenskar gäller ”Vad skall man åstadkomma, hur lång tid har vi på oss, hur 
mycket pengar?, allting så där. Man tar avstånd tom. från det personliga som bara 
stör. Man säger ”OK, vi gör det med fransmännen” men vad som gäller är vad man 
gör, mycket mer än med vem man jobbar med. Fransmännen ser inte detta på samma 
sätt. 

En annan sak: en fortfattare sa att fransmännen inte lätt kände sig bundna till 
ett avtal, att tolkningsutrymmet var större. Men du har redan påpekat att det 
skrivna ordet gäller i Frankrike. 

Ja, det känner jag igen. Det teckna ordet är visst vad som gäller, fransmannen 
respekterar det väldigt mycket, men detta betyder inte att det inte finns också ett 
tolkningsutrymme. For en fransman är ett kontrakt et kontakt. Men det kan också 
vara början för en diskussion. 

Apropå kontrakt finns en skillnad i våra respektive avtalsrätt. I Frankrike har 
man en överenskommelse när parterna möts. Innan des är du fri att komma 
med olika bud, att förhandla fram och tillbaka. I Sverige är man däremot 
bunden på ett helt annat sätt till de bud som man lägger på bordet. Gunnar 
berättade tom att fransmännen kunde komma med helt orealistiska budskap 
och förväntade sig att svenskarna också skulle göra det, och sedan skulle varje 
part sänka sina krav tills de möts: då är avtalet klart. 

Det är lite roligt att du säger det. Den första gången jag träffade fransmännen för att 
diskutera det här programmet så hade de med sig en PowerPoint sats med figurer, 
ruter, allt som möjligt och det kändes väldigt förberett från fransmännens sida: ”Så 
här vill vi ha det, så här skulle vi se det, det här vill vi inte etc.”, men efter 
diskussionen visade sig att det var ett luftslott de hade byggt, det såg ut som att det 
var mycket arbete bakom, men det fanns inget bakom alls. Det var egentligen 
nerkastade idéer som man skulle börja med eller komma fram till. 

Var det för att ni skulle ”nappa”? 
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Ja, precis, och känna oss lite för. Medan vi från svensk sidan, om vi kommer med ett 
sådant genomarbetat PowerPoint material har vi bilden klar för oss i stort sätt vad vi 
vill åstadkomma, och det var inte alls så i deras fall. 

Och det är viktigt när man börjar ett samarbete, när man sätter sig, att ha det i 
bakhuvudet; bara därför att det är bra presenterat, tror inte att det är ett genomarbetat 
förslag, det är faktiskt snarare tvärtom. Detta är en start för en diskussion. Det viktiga 
i en sådan situation, när du träffar fransmän för ett nytt projekt är att du själv har ett 
diskussionsunderlag som du kan möta fransmännen med: ”Hur vill du göra? Jag vill 
göra så här etc.”, och sedan kan man börja den här processen och mötas sedan 
någonstans. 

Väldigt intressant! Tiden går nu och jag har några påståenden om fransmännen 
som  jag  skulle  vilja  att  du  kommenterar  snabbt,  kring  deras  beteende  för  att  
börja med: de anses ha det lätt för att uttrycka sina känslor, sina synpunkter 
jämfört med svenskar som hävdas ha mer kontroll på sig. 

Ja, javisst. Men det är det som är charmigt också! Men jag tycker inte alls att det här 
skapar problem, faktiskt inte. Det kan hända att en person kan vara väldigt upprörd, 
och du som svensk som aldrig har varit i Frankrike, då kan du rygga tillbaka just 
därför du inte vill vara med dessa ivriga rörelser. 

Sista fråga med ”detaljskillnaderna”. Det påstås att fransmännen lägger större 
vikt än svenskar på koder, klädsels, utseende, ärtighet, språket etc. Vad tycker 
du? 

Ja då, visst är det så. Tittar man på klädseln där nere är det mer kostym, slips än vad 
du har på en svensk arbetsplats, även om det här med slips är å väg att gå ut. Man är 
lite noggrann här i sitt klädval, det är som du säger viktiga signaler på vad du gör, 
vem du är, allt det här med skolan, hierarki, status, osv. Men det skapar inte större 
problem. 

Om jag skulle sammanfatta, det här med kroppsspråk, beteenden, status, 
signaler, alla dessa synliga kulturella signaler kan man relativt snabbt förstå 
och anpassa sig till. Däremot är det mycket svårare med värderingsrelaterade 
skillnader såsom relation till personen, till tiden, hierarkin, beslutsprocesser 
osv. 

Ja, precis, så är det. 

Ett  ord  om  konflikter  nu.  Jag  citerar  en  FD  VD  för  SKF  i  Frankrike  som  
deklarerade i ett program att fransmännen inte systematiskt letade efter 
samstämmighet (vilket du har berättat själv), och att de hade ganska lätt att ta 
konflikter. Har du någon synpunkt om just det här med konflikter? 

Det var också vad jag menade när det gäller att ta risker. Man letar efter konsensus 
därför att man inte gärna vill ta konflikt. En konflikt är oerhört obekväm för en 
svensk medan det är mer naturligt där nere. 
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Har du upplevt det här, sådana konfliktuella situationer? 

Ja, det är en del av arbetet där nere, att just ha de här lite mera konfliktuella, stormiga 
möten. Sådana utspel ”Ni har inte gjort det här, ni skulle ha gjort det här” etc. Det här 
måste man lära sig. 

Tycker du att konflikt är negativt präglad i Sverige? 

Lite svår fråga, tycker jag. Jo… Men det är klart att konflikt i Sverige är ingenting 
man vill ha. Då har man verkligen misslyckats i sin strävan efter konsensus. Att 
hamna i konflikt är väldigt jobbigt i allmänhet för en svensk grupp eller person, att 
hamna i en konflikt försöker man alltid att undvika. 

Det gör man inte där nere. Jag skulle inte säga som vissa att man söker konflikter där 
nere, men man undviker dem inte. 

Jag tror att det faktiskt var allt jag hade att fråga. On jag summerar, enligt dig 
är det väldigt viktigt med grundläggande och värderingsrelaterade skillnader 
som gäller relation till person, tidsuppfattning, beslutsprocesser, konsensus och 
hierarki: det är skillnader som kan försvara, försena eller tom haverera ett 
program, ett projekt. Medan ”synliga” skillnader som är mera beteendemässiga 
är mycket lättare att överbrygga. 

Ja. Men det som är viktigt ätt komma ihåg det är att det finns skillnader, ja, och man 
måste lära sig att hantera dem. Man måste lära sig hur det fungerar i Frankrike. Men 
det är också faktiskt att, när den dag man formar ett samarbete med en fransman, att 
man  formar  starten  på  rätt  sätt.  Hur  delar  vi  arbetet?  Hur  fattar  vi  beslut?  Hur  
projektet organiseras? osv. Att allt det här skall vara genomtänkt från början, så att 
resan blir enklare. 

Vi har lärt oss mycket idag om hur vi skulle ha skrivit våra kontrakt, hur vi skulle ha 
delat arbetet mellan oss så att det blir mer effektivt, alla de här delarna som 
underlättar dessa kulturella skillnader, skillnader i beslutfattande, tidsuppfattning etc. 
Det kan man faktiskt hantera på ett visst sätt, och mycket av det här finns att fundera 
på redan från början. 

Vi hade inte så mycket i vår åtanke när vi startade… Vi organiserade samarbetet på 
visst sätt, vårt sätt. Och jag ser idag att vi kanske skapade lite problem istället för att 
lösa dem. 

Det gör mig att fundera en del… Mir roll som lärare är att förberedda mina 
studenter på bästa sätt för att samarbeta med fransmännen, och syftet men min 
avhandling är att kunna utveckla pedagogiska verktyg för det. Och det ser ut 
att, i samband med språket, att kunna hantera de här grundläggande kulturella 
skillnaderna som du har presenterat är oerhört viktigt. 

Oh ja, det är mycket viktigt. Mycket. Man vinner att kunna vara medvetna om dessa 
redan från början. 
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Som sagt, jag tror att det var allt jag hade att fråga om. Det var upplysande. 
Inget svart eller vit, men istället många reflekterande synpunkter kring viktiga 
skillnader mellan våra länder, och jag tackar väldigt mycket för det. 

Tack själv, det var skojigt. Bara att det kommet till nytta till någon! Det är väldigt 
viktiga frågor, och om man inte hanterar dem som viktiga frågor, det kostar pengar, 
det kostar pengar och det kostar tid, och i vissa fall kan det vara katastrofallt om man 
inte hanterar dessa frågor på rätt sätt. 

Men man skall inte alltid se dessa kulturella skillnader som ett problem i ett 
samarbete, det finns faktiskt alltid något bra utav det, man gör ju ett samarbete för att 
göra någonting bättre, och det finns en massa bra saker när fransmännen och 
svenskar jobbar ihop, det gör det. 

I själva skillnaderna? 

I själva skillnaderna. Det gör det. Om man gör det på rätt sätt, om man gör det från 
början, ser till att man har en organisation som stödjer ett samarbete på ett bra sätt är 
det jättebra. Men man skall inte tro att det är lätt: det går inte att skicka ner 
ingenjörer och tror att det löser sig. Så är det inte. 

Kan man inte tom. skapa synergier utifrån dessa skillnader, som ser ut vara 
ganska komplementariska? Att kombinera vad som är bra hos den ena resp. 
den andra? 

Jo  då.  Det  är  precis  som du  säger,  och  det  är  det  som man måste  hitta.  Vad är  det  
bästa? Och det finns massa saker. Fransmännen är oerhört duktiga ingenjörer, 
oerhört, oerhört duktiga, välutbildade osv. Och det här med tidsuppfattningen, man 
eftersträvar alltid fram och tillbaka efter den bästa lösningen, det gör att lösningen 
som kommer upp till slut är oftast mycket, mycket bra, rent tekniskt. 

Är de öppna, fransmännen, gentemot de skillnader som du har talat om? Finns 
det någon nyfikenhet, någon vilja att lära sig känna sina svenska partners? 

Nej,  nej…  Det  gör  de  inte.  Man  har  lite  förståelse  för  de  här  problemen  som  du  
säger. Vi svenskar försöker att lära oss, att anpassa oss, att förhålla oss på något sätt. 
Fransmännen gör det inte. De försöker inte att anpassa sig efter en svensk. Det är vi 
svenskar som försöker att anpassa ss mer till fransmännen. De har inte alls samma 
förståelse för dessa frågor. 

Så är fransmännen väldigt fångna i ett trikolort tänkande, kan man säga… 

Javisst! 

Tack för det! 
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EXTRA INTERVJU / G.H. 
 

OM INTERNATIONNELLT AFFÄRSUTFÖRANDE 
 
 
Du säger att engelska brukas användas vid de flesta av era samarbetstillfällen, 
men att du upplevde ganska tidigt att du behövde behärska ett språk till (i 
synnerhet franska). Kan du förklara det? 

Några ord först om den engelska vi talar, som vi brukar kalla för ”affärsengelska”, 
”Continental English” eller vad det kan vara. Denna engelska är mycket begränsad 
liksom vår förmåga att uttrycka oss på en djupare nivå på detta språk. Min erfarenhet 
av engelskmännen är att de är mycket språk intresserade, de använder sitt språk 
mycket idiomatiskt och talets innebörd är oerhört rik. Nivån i engelska hos tyskar, 
svenskar osv. håller inte måttet med engelskmännens, de briljerar med sitt språk. Det 
är alltså mycket svårt att utveckla djupare relationer med engelsmän om man inte kan 
använda språket som de gör. 

Amerikanerna har inte alls samma relation med sitt eget språk: ”That’good” betyder 
inte så mycket. Det låter mycket positivt men det är tomt. Amerikansk engelska 
skiljer sig alltså från engelsk engelska, inte bara när det gäller formen, men i första 
hand innebörden. 

Ändå går det att utveckla ömsesidigt förtroende – vilket är grundläggande i 
affärssammanhang - mellan svenskar, engelsmän och amerikaner med engelska som 
gemensamt språk (åtminstone är ju engelska en av parternas modersmål). Man kan 
nå någonting… Man kan tillräckligt med engelska för att kunna närma sig varandra: 
man kan diskutera, umgås, byta erfarenheter etc. 

Det är däremot omöjligt att utveckla det nödvändiga ömsesidigt förtroende med 
fransmännen, tyskar, spanjorer etc. med engelska som gemensamt språk. Man 
”missar” mycket och stannar på en mycket basal och rudimentär nivå i 
kommunikationen. Eftersom Frankrike alltid var ett centralt land i alla dessa 
samarbeten upplevde jag som ytterst viktigt att lära mig franska. 

När jag började kunna och använda franska förändrades allt: många dörrar öppnades 
och ömsesidigt förtroende kunde nås. 
 
Skulle du kunna berätta om vikten att kunna en yrkesrelaterad terminologi och 
specifika uttryck? 

Professionellt sammanhang bör tolkas mycket brett: dels finns det sociala och 
personliga diskussionsämnen inom yrkeslivet (man talar inte bara om jobb och 
teknik), dels kan det sociala/personliga umgänget vara en naturlig 
utveckling/komplement av det professionella livet (luncher, middagar, kulturella 
aktiviteter mm). 
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Det finns faktiskt en fackvokabulär som används teknologer emellan, ett slags 
esperanto som är mycket präglad av engelska. Denna esperanto brukar vi ha med i 
våra studier och vi tillägnar oss ytterligare termer i yrkesutövningen. Denna fackliga 
terminologi tycker jag inte är ett problem i sig. 

Däremot säger dessa termer/begrepp inte tillräckligt i sig. Man måste brodera, 
elaborera omkring ordet. Att utveckla en programvara t.ex. visar att personer med 
olika nationella bakgrund förhåller sig olika gentemot problematisering och lösning 
(fransmännen är mera retoriska än tyskarna eller svenskarna). Då är det ytterst viktigt 
att kommunikationen fungerar bra, att bygga omkring de tekniska orden/begreppen, 
att kunna överväga olika sätt att lösa en fråga och gå vidare, att vara överens (och det 
finns olika praxis om hur man kommer överens – Gunnar berättar om ett konkret 
exempel som visar att besluten inte fattas på samma nivå och i samma ögonblick i 
Sverige resp. Frankrike). 

Dessutom måste man ta hänsyn till den materiella resp. immateriella innebörden av 
en term. Att veta vad ett kullager (materiellt begrepp)  är  inte  är  ett  stort  problem.  
Däremot frågan om hur man kan förbättra en kullager är mer problematisk: det 
handlar om immateriella begrepp som utvecklingsprocess, kvalitet, säkerhet, 
effektivitet. Då kan uppfattningar vara olika mellan företag och människor, och 
samarbetet beror mera på medverkarnas kommunikativa, vetenskapliga och 
interkulturella förmågor än på deras facktermsförråd. 

Det är mycket viktigt att studenterna tränar sådana situationer: att diskutera kring 
olika tekniska lösningar, att utbyta idéer och synpunkter, att kunna beskriva, 
argumentera, övertyga och försvara sin övertygelse samt att ha kunskaper om andra 
länders tekniska och industriella kultur. 
 
Du talar om andra länders tekniska och industriella kultur. Hur viktigt är det 
att våra studenter tillägnar sig sådana kunskaper? 

Jag tror att kunskaper om ”branschhistoria” är viktiga. För att arbeta internationellt 
måste man vara mån om de historiska och politiska förhållandena bakom handel och 
industri i en viss sektor. Det är särskilt viktigt inom en bransch som min, flygindustri, 
som är kopplad till ländernas egen historia, industriell utveckling, kunskap mm. 
Flyghistoria är alltid kopplad till nationernas stolthet – vilket är också fallet med 
andra områden (bilindustri, hög teknologi, medicin mm). 

GH berättar här om olika exempel om olika länder. T.ex. de spänningarna som finns 
i Frankrike mellan den privata och den offentliga flygindustrin, eller om hur det 
faktum att Tyskland inte var tillåtet att utveckla krigsflygplan har lett landet till att 
agera politiskt i syfte att delta i olika industriella projekt (inte minst Airbus), mm. 

I början skickade SAAB sina bästa teknologer för att delta i olika internationella 
projekt, men icke de som kunde bygga någonting. Vi upptäckte att det var fel, och att 
teknisk skickighet och yrkeskunskap inte räckte för att driva våra intressen. För att gå 
vidare i samarbeten och förhandlingar krävs att våra teknologer inte bara är bra 
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ingenjörer, men har kunskaper utöver de tekniska. De måste inse vad det handlar om 
och kunna förstå de olika nationella bakgrunderna bakom andras ageranden. 

Vi upptänkte att vi i Sverige inte var så förberedda för att arbeta över nationella 
gränser. Vi ser oss själva som internationella, men vårt sett att arbeta är mycket olikt 
de andras. I en bransch som är så politiskt präglad och så ”känslig” hör vår 
konsensualism, vår offentlighetsprincip och vår alliansfrihet inte riktigt hemma. Och 
där handlar det om att lära oss av de andra. 
 
Vi har talat mycket om andra länder och andra språk, med vad tycker du om 
våra ingenjörers språkliga förmågor i svenska? 

Det är inte alls bra med dåliga språkkunskaper. Fel på mail, brister när det gäller att 
uttrycka sig muntligt är inte särskilt välkomna. Dessutom är det viktigt att kunna sitt 
eget språk för att kunna klara ett annat språk! 
 
Vilka egenskaper och kunskaper skulle du uppskatta hos en ingenjör vid en 
anställning, och som vi kunde utveckla här på universitetets nivå? 

Utvecklingen går fort och det går inte att utbilda ”färdiga ingenjörer”. Det är viktigt 
att studenterna tillägnar sig grundläggande kunskaper, och en stor förmåga att kunna 
lösa olika slags problem. Jag värderar inte mycket de ”färdiga kunskaperna” utan 
lägger stor vikt vid studenternas kapacitet att använda sina verktyg. 

När det gäller språk är det viktigt att studenterna når en rimlig nivå, som beror 
mycket på själva individen. Språket är instrumentellt och bör utvecklas i olika 
yrkesmässiga och sociala sammanhang. Jag lägger inte så stor vikt på den fackliga 
vokabulären (den utvidgas och ändras hela tiden). Dessutom är termer ganska 
statiska – fast nödvändiga i vissa mycket tekniska kontexter. 

Som jag sa tidigare är det viktigt att diskutera kring olika tekniska detaljer, att 
samarbeta, att utveckla, att driva projekt. Då är kommunikationsförmågor viktiga. 
Det är också viktigt att vara medveten om andra länders olika ”dimensioner”, dess 
industri osv. 

Till slut finns två egenskaper som jag gärna skulle se växa fram hos studenterna: 
stolthet och ödmjukhet. Att vara stolt över sin egen kultur, sitt eget språk är viktigt. 
Sverige är ett mycket intressant land med en rik historia. Vi har byggt en ”modell” 
utifrån fattigdom och vi har en spännande industriell historia. Studenterna måste vara 
medvetna om de styrkor de har med sig som svenskar. De måste genom sin 
utbildning få sitt självförtroende förstärkt. 

Men de måste också vara medvetna om deras brister: därför är ödmjukheten viktig 
när man arbetar internationellt. Andra folk löser också stora problem (tom mycket 
större än våra när man tar hänsyn till att dessa länder har mycket större 
befolkningar), och har gått längre än Sverige inom flera områden. Dessutom måste 
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man vara medveten om att de lösningar som vi är vana vid och som vi är stolta över 
inte nödvändigtvis kommer att fungera i internationella sammanhang. 

Därför tycker jag att en bra balans mellan självförtroende och ifrågasättande är en 
sak som ett universitet bör utveckla hos sina studenter för att hjälpa dem att klara de 
kommande industriella, kommersiella och sociala utmaningarna som vi står inför, 
nationellt och internationellt. 
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