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Abstrakt 
 
I föreliggande studie undersöks mångkulturell interaktion på en forskningsavdelning i Norge 
för att studera hur konflikter på arbetsplatsen upplevs på en arbetsplats med kulturell 
mångfald. Studien baseras på information från åtta medarbetare och en chef från olika länder 
genom intervjuer och frågeformulär. Intervjupersonerna berättade om hur kulturella skillnader 
bidrog till situationer som bland annat berörde aggressivitet, ignorerande av kollegor och hot 
om uppsägelser. 
 
För att analysera resultatet har Hofstedes teori om kulturdimensioner använts. Resultatet visar 
att kultur formar och påverkar människor och att kulturella skillnader kan resultera i 
missförstånd, vilket skapar ett behov av kulturell anpassning hos de utländska 
intervjupersonerna. Flera kulturella skillnader kunde ses mellan norrmännen och de utländska 
intervjupersonerna. De utlandsfödda framstår exempelvis som mer kompromissvilliga än 
norrmännen som i sin tur uppvisar konflikträdsla. Konflikträdslan leder till att kognitiva 
konflikter inte alltid behandlas konstruktivt samt att konflikter undviks. 
 
Vår slutsats är att mångkulturell interaktion är någonting som kräver kunskap och förståelse 
snarare än någonting vars positiva resultat bör tas för givet. 
 
Nyckelord: Kultur, kulturskillnader, konflikt, stereotyper, Hofstede 
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1 Inledning 
I detta inledande avsnitt presenteras studiens problemområde i korta ordalag. Studiens syfte, 
frågeställningar samt avgränsning och studiens begreppsdefinitioner behandlas också.  
 
I takt med dagens globalisering ökar den mångkulturella interaktionen på arbetsplatser. 
Arbetskraft bestående av personer från olika kulturer förutsätts prestera bättre tillsammans än 
homogen arbetskraft. I den bemärkelsen framställs kulturell mångfald som en styrka i 
litteraturen (Jackson 2002, s. 208). Men hur upplevs interaktionen mellan kollegor från olika 
kulturer i praktiken? Hinton (2003, s. 158) menar att det globala samhället inte får resultera i 
att människor förbiser kulturell mångfald. Människor från olika kulturer både kommunicerar, 
tänker, handlar, agerar och uppfattar saker och ting på olika sätt (Hinton 2003, s. 158; 
Hofstede, Hofstede & Minkov 2010, ss. 5-6). Vi undrar därför om och hur alla dessa 
kulturella olikheter påverkar samarbetet och konflikterna på arbetsplatsen. Är det friktionsfritt 
som viss litteratur antyder? För att närma sig svaren på dessa frågor har upplevelser av 
multikulturell interaktion mellan kollegor undersökts på en mångkulturell arbetsplats i Norge. 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur konflikthantering upplevs av åtta medarbetare och en 
chef i en mångkulturell organisation. 
 

1.2 Frågeställningar 
 

• Hur upplever medarbetarna att konflikter hanteras på avdelningen där de arbetar? 
• Hur beskriver chefen hantering av konflikter på sin avdelning? 
• Hur kan personer från olika kulturer påverka konflikthantering på arbetsplatsen? 

 

1.2.1 Avgränsning 
 
Studien fokuserar på följande fyra dimensioner i Hofstedes (2001) teori om kulturella 
dimensioner: femininitet/maskulinitet, maktdistans, osäkerhetsundvikande och 
kollektivism/individualism. Studien har avgränsats till att undersöka nio personer ur ett 
globalt forskningsteam bestående av cirka femtio personer. 
 

1.3 Begreppsdefinitioner 
 
Nedan följer författarnas definitioner av centrala begrepp i uppsatsen: 
 
• Kultur är en kollektiv skapelse som formar människor. Samtidigt som kulturer skapar 

gemenskap inom gruppen kan de orsaka konflikter utanför gruppen. 
 
• Konflikt beskriver ett tillstånd mellan människor. Konflikter kan vara både konstruktiva 

och destruktiva. 
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• Konflikthantering beskriver hur människor hanterar alla typer av konflikter oberoende av 
tillvägagångssätt. 

 
• Affektiva konflikter är en typ av konflikt som oftast berör personliga förhållanden och i 

regel är destruktiv och ovälkommen. 
 
• Kognitiva konflikter är en typ av konflikt som oftast berör sakliga oenigheter och i regel är 

konstruktiva och önskvärda. 
 
• Stereotyper är kategoriserade individer baserat på grupptillhörighet istället för 

personlighet. 
 

2 Bakgrund och tidigare forskning 
Detta avsnitt redogör för bakgrund och tidigare forskning inom de områden som är relevanta 
för denna studie. Först beskrivs kultur och därefter stereotypisering av människor och 
tidigare forskning kring det. Sedan redogörs bakgrund och tidigare forskning om vad 
konflikter är och även konflikthantering samt affektiva och kognitiva konflikter presenteras. 

2.1 Vad är kultur? 
 
Det finns många olika typer av kulturer och denna studie fokuserar på nationella kulturer. 
Ordet kultur härstammar från det latinska ordet “cultura” som betyder bearbetning och odling. 
Kultur kan också förklaras som odling i form av bildning. Genom kultur kan människan odla 
sin själ eller som humanisterna från renässanstiden uttryckte det, odla intellektet (Engström & 
Marklund 1993, s. 511). Det är ett brett begrepp som inte har tilldelats någon enhetlig 
definition i modern litteratur. Kultur är en mänsklig kollektiv konstruktion som återfinns i en 
unik form i varje mänskligt samhälle oavsett gruppsammansättning (Khapova, Briscoe & 
Dickmann 2012, s. 16). Kulturen är vital för gruppens överlevnad och formar människor 
avseende hur de tolkar och förstår världen (Trompenaars & Hampden-Turner 2012, s. 4). 
 
Kulturell inverkan på människors uppfattning av världen leder till att individen upplever 
fenomen på olika sätt. Något som fungerar i en specifik kultur fungerar inte nödvändigtvis i 
en annan kultur (Trompenaars & Hampden-Turner 2012, ss. 1, 4). Interaktion mellan olika 
kulturer kan skapa missförstånd och resultera i konflikter oberoende av bristande 
språkkunskaper i kommunikationen (Hinton 2003, s. 158). Kulturer påverkar individers 
tänkande, handlande och uppfattning vid sociala interaktioner i sådan stor utsträckning att 
människors beteenden kan förutspås genom insikt i personers kulturella ursprung (Hofstede 
1994, s. 1; Hofstede, Hofstede & Minkov 2010, ss. 5-6). Sådan kulturell kännedom kan i sin 
tur påverka konfliktsituationers utveckling. En empirisk studie (Burghardt-Petrova 2004 se 
Busch 2012, ss. 19-20) visar att individer kunde anpassa sina tillvägagångssätt i konflikter 
baserat på förståelse för motpartens kultur och dess inflytande på motparten. En tysk chef som 
var involverad i ett arbetsprojekt med personer i både Tyskland och Bulgarien intervjuades. 
Tysken påstod att det råder kulturella skillnader mellan bulgarer och tyskar då bulgarerna 
tenderar att improvisera istället för att tillämpa struktur i arbetet. Eftersom tysken ansåg att 
improviserande arbetssätt var ineffektivt sökte tysken total kontroll över arbetsprojektet 
istället för att gemensamt upprätta ett ömsesidigt samarbete med bulgarerna. Genom att påstå 
för bulgarerna att denne besatt bred, relevant kunskap om projektet lyckades tysken få 
fullständig kontroll över alla projektets faser. 
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Kulturer innehåller mer än vad som kan ses vid en första anblick. En isbergsmetafor kan 
åskådliggöra detta där toppen representerar det konkreta och observerbara som till exempel 
språk, mat och kläder, medan den större delen av isberget under vattenytan illustrerar sådant 
som är svårare att observera som normer och värderingar (Trompenaars & Hampden-Turner 
2012, s. 8). För att upprätta en isbergsmetafor för kultur har ett isberg hämtats från Peace 
corps (2012, s. 10) och redigerats, se figur 3: 
 

 
Figur 3. Kultur som en isbergsmetafor (Peace corps 2012, s. 10). Originalbilden har redigerats. 
 
Sammantaget är kulturer unika, komplexa och kollektiva mänskliga fenomen som i hög 
utsträckning påverkar och styr människors värderingar och samspel. Kulturer hjälper 
människor att överleva och skapa gemenskap inom den unika kulturella kontexten men kan 
samtidigt också utgöra grunden för konflikter med människor från andra kulturer. 
 

2.2 Stereotyp uppfattning om människor 
 
Att stereotypisera innebär att bedöma människor utifrån den kategori de tillhör istället för att 
bedöma människor som individer. Kategorisering är en medfödd mänsklig förmåga som 
effektiviserar hantering av information. Det förenklar och gör att individer fortare förstår 
varför människor agerar och beter sig på ett visst sätt samt gör att information lättare lagras i 
minnet (Hinton 2003, ss. 9-10, 35, 54, 103). Stereotyper kan vara medvetna eller omedvetna 
och aktiveras manuellt eller automatiskt. Det betyder att en individ kan påverkas av stereotypa 
uppfattningar som personen i fråga varken uppfattar när de träder kraft eller känner till 
överhuvudtaget. När stereotypiserandet aktiveras föreligger risken att personer behandlas 
utifrån fördomar och förhastade slutsatser vilket kan resultera i orättvis behandling. Det 
orättvisa behandlandet kan vara gynnande eller missgynnande eftersom stereotyper kan vara 
både positiva och negativa, eller både och (Hinton 2003, ss. 7, 67, 74-75). 
 
Flertalet studier visar att mångkulturell interaktion kan leda till irritation mellan människor 
(Busch 2012, s. 11). Stereotypisering av grupper kan ses som en orsak till detta enligt Larsen 
(2002, s. 40) som menar att stereotypa uppfattningar om människor baserade på kultur kan 
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förorsaka nya konflikter samt förstärka befintliga konflikter. Att stereotypisering kan resultera 
i konflikter är inte konstigt då begreppet innebär att behandla människor utifrån fördomar som 
eventuellt kan vara felaktiga (Hinton 2003, s. 7). Trompenaars och Lloyd menar tvärtom att 
det inte är något fel med att stereotypisera “as long as you know [what] you are doing” (1993, 
s. 18). De tror istället att skapandet av stereotyper kan bidra till förbättrat multikulturellt 
samarbete genom den ökade förståelsen för människor från olika kulturer som 
stereotypisering resulterar i (Trompenaars & Lloyd 1993, ss. 18, 21). 
 

2.3 Konflikt 
 
Ordet “konflikt” härstammar från det latinska ordet “conflictus” som betyder “krafter som står 
emot varandra”. Konflikter som pågår mellan människor kallas mellanmänskliga konflikter 
(Håkansson 2005, s. 157), och det är dessa typer av konflikter som utgör fokus i den här 
studien. Mellanmänskliga konflikter på arbetsplatsen likställs ibland med oenigheter mellan 
personer (Lawless & Trif 2016, s. 74). Konflikter är både mänskliga och naturliga. De kan 
vara konstruktiva och resultera i positiva konsekvenser eller destruktiva och resultera i 
negativa konsekvenser (Larsen 2002, ss. 14, 23). 
 
Hantering av mellanmänskliga konflikter i mångkulturella organisationer är en komplex 
företeelse (Busch 2012, s. 9). Komplexiteten grundar sig i människors svårigheter med att 
eliminera redan kulturellt förankrade inlärda beteenden (Hofstede, Hofstede & Minkov 2010, 
ss. 4-6). Även konflikters komplexitet kan förklaras genom isbergsmetaforen där bergstoppen 
representerar det som har presenterats om problemet, exempelvis ståndpunkter och strategier. 
Under bergstoppen återfinns den dolda agendan i konflikten, det vill säga sådant som parterna 
vill undanhålla av olika skäl. Slutligen ligger det som inte syns i konflikten i den del av 
isberget som är under vattenytan. Precis som modellen illustrerar är detta den största delen av 
konflikten, och mycket av det under vattenytan är omedvetet för alla parter (Friberg 2015, s. 
74). Denna del av isberget representerar attityder, känslor, värderingar, behov med mera. 
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Figur 4. Isbergsmetaforen (Friberg 2015, s. 74). 
 

2.3.1 Konflikthantering 
 
Konflikter kan hanteras på många olika sätt. Om de exempelvis hanteras genom interagerande 
kan individer anta olika approacher i konfliktsituationerna. Individerna kan exempelvis söka 
efter att vinna konflikter, att finna en lösning som passar alla parter eller att fullständigt 
tillmötesgå andra för att få konflikterna överstökade. Men konflikter kan också hanteras 
genom att inte interagera. Att vara helt passiv kan i vissa konfliktsituationer vara en optimal 
konflikthanteringsstrategi (Friberg 2015, ss. 78-79; Larsen 2002, ss. 43, 62). Därför beskriver 
konflikthantering hur människor hanterar konflikter oberoende av tillvägagångssätt. 
 

2.3.2 Kognitiva och affektiva konflikter 
 
Det är viktigt att diagnostisera konflikter för att kunna behandla dem (Håkansson 2005, s. 
160). Så fort konfliktens art har identifierats går det att skapa en föraning avseende om 
konflikten kommer få ett positivt eller negativt utfall. Av denna anledning finns det fördelar 
med att kunna identifiera och kategorisera konflikter, vilket kan göras genom att benämna de 
som antingen affektiva eller kognitiva. Det bör dock betonas att en typ av konflikt alltid kan 
övergå till en annan (Larsen 2002, ss. 15, 22, 29). 
 
Kognitiva konflikter rör sig oftast kring sakligt relaterade oenigheter som resulterar i positiva 
utfall och tenderar att vara konstruktiva och önskvärda. Sådana typer av konflikter kan till 
exempel bestå av yrkesrelaterade meningsskiljaktigheter de involverade personligen kan 
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distansera sig ifrån, och de kan rentav uppmuntras på arbetsplatsen för att bland annat 
motverka grupptänkande (Larsen 2002, ss. 14-15, 17). Enligt Busch (2012, s. 16) kan 
organisationer ses som forum där medarbetare uppmanas hantera konflikter, vilket är ett 
tydligt exempel på det Larsen beskriver. Affektiva konflikter tar ofta avstamp i personliga 
förhållanden och tenderar att generera negativa konsekvenser som fort infekterar 
mellanmänskliga förhållanden. Affektiva konflikter tenderar att vara destruktiva och är därför 
i regel inte önskvärda (Larsen 2002, ss. 23-24, 27). 
 
Sammanfattningsvis behöver konflikttyp relateras till kontexter. Maskulina kulturer påstås 
främja mentaliteten att konflikter skall lösas genom en strid (Hofstede, Hofstede & Minkov 
2010, s. 166). Kulturer med lågt osäkerhetsundvikande hävdas anse att “... chaos are 
sometimes praised as conditions for creativity” (Hofstede, Hofstede & Minkov 2010, s.  211). 
Därför är det viktigt att reflektera över vad för typ av konflikt som diskuteras i olika 
sammanhang. 
 

3 Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt beskrivs studiens teoretiska anknytning. Här redogörs begreppet mental 
programmering som Geert Hofstede utformat tillsammans med Gert J. Hofstede och Michael 
Minkov. Därefter presenteras den huvudsakliga teorin i denna studie som utgår från Geert 
Hofstedes teori om kulturella dimensioner om hur människors kulturella ursprung påverkar 
dem i deras värderingar. 
 

3.1 Mental programmering 
 
För att sätta ord på hur människor formas genom kultur har Hofstede, Hofstede och Minkov 
(2010, ss. 4-7) skapat ett begrepp som de kallar "mental programmering" (se Figur 1). De 
menar att mycket av det människor lär sig implementeras under barndomen. 
Programmeringen startar inom familjen, för att sedan utvecklas i grannskapet, skolan, på 
arbetsplatser och i andra sociala miljöer människor vistas inom. När människan väl 
programmerats att tänka, känna och agera på ett specifikt sätt är det svårt att radera det inlärda 
beteendet och lära om. Den mentala programmeringen som gör oss till dem vi är kan 
sammanfattas i tre dimensioner; mänsklig natur, kultur och personlighet. 
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Figur 1. Three levels of uniqueness in Mental Programming. 
 
Nederst i modellen, djupt inrotad i människan, ligger den mänskliga naturen. Den 
representerar de universellt mänskliga beteenden som återfinns i våra gener och är någonting 
som ärvs. Det kan till exempel handla om grundläggande emotioner som att känna ilska, 
kärlek eller rädsla. I mitten av modellen återfinns dimensionen kultur. Den formas utifrån 
vilket samhälle människan vistas i och är således någonting inlärt snarare än någonting som 
härstammar från generna. Kultur handlar om hur människor tänker, känner och agerar. Det är 
ett kollektivt fenomen inom en social miljö som påverkar människan på olika sätt. 
Exempelvis påverkar kultur hur människans grundläggande emotioner hanteras och denna 
kulturella påverkan kan ske både medvetet och omedvetet. Kultur handlar också om basala 
kroppsliga funktioner gällande allt från hur människor äter till hur de håller fysiskt avstånd till 
varandra. I en del kulturer står människor nära varandra när de kommunicerar. Samtidigt 
skulle samma fysiska avstånd kunna ses som ett intrång på den personliga sfären i andra 
kulturer. Längst upp i modellen redovisas personligheten, vilken beskriver personliga drag 
som kan vara helt unika. Personlighet är någonting som vi både lär och ärver och således 
någonting som formas av både den mänskliga naturen samt kulturen som människan vistas i 
(Hofstede, Hofstede & Minkov 2010, ss. 4-7). 
 

3.2 Hofstedes teori om kulturella dimensioner 
 
Studien tar avstamp i Hofstedes teori om kulturdimensioner vilken i sin tur utgår från kultur 
som en mental programmering av människans sinne.  Hans studier handlar om hur nationella 
kulturer påverkar människor och deras värderingar. Forskningen resulterade i beskrivningar 
av likheter och skillnader mellan kulturer i vad som kom att kallas kulturdimensioner. 
Hofstedes teori är baserad på information som framkom från enkätstudier av attityder hos 
personalen vid det multinationella företaget International Business Machines, IBM, mellan 
1967 och 1973. Resultatet sammanfattades i de fyra kulturella dimensioner som föreliggande 
studie fokuserar på och som benämns som maktdistans, osäkerhetsundvikande, individualism 
mot kollektivism samt maskulinitet mot femininitet (Hofstede 2001, ss. 9, 41).  
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3.2.1 Maktdistans 
 
Kulturdimensionen maktdistans handlar om ojämlikhet mellan människor inom en kultur som 
uppstår inom olika områden som prestige, rikedom och makt. Maktdistans kan förklaras som i 
vilken grad personer inom företagsorganisationer förväntar sig och accepterar ojämlik 
fördelning av makt.  Ojämlikhet gällande makt är oundviklig och ser olika ut i olika kulturer. 
Det är även dessa kulturella skillnader som påverkar människors villighet att acceptera 
maktdistans. Hofstede menar att det behöver finnas ett ojämlikt förhållande mellan chef och 
underordnade inom en organisation för att inte oreda skall uppstå. Det finns inget egentligt 
ledarskap om ingen är villig att ta på sig rollen som underordnad. När maktdistansen är liten 
är det troligt att underordnade vill reducera maktdistansen i ledarskapet allt mer. I länder med 
kultur som har en stor maktdistans är det tvärtom, att underordnade istället vill öka 
maktdistansen eller behålla den på den existerande nivån (Hofstede 2001, ss. 82-84). 
 
Utmärkande för arbetsplatser i länder med en låg maktdistans är platta organisationer med 
decentraliserad styrning där chefen tar hjälp av medarbetare vid beslutsfattande. Den idealiska 
chefen litar på medarbetarens förmåga att fatta beslut och använder sig av ett konsultativt 
ledarskap och delar med sig av information som rör företaget. Detta skiljer sig från kulturer 
med hög maktdistans som istället är mer hierarkiskt styrda. I sådana kulturer fattas beslut 
centralt av överordnade, och de underordnade i personalstyrkan hyser stor respekt för chefen 
som enhälligt tar alla beslut. Det sker i regel inget informationsutbyte inom organisationen 
utan ledningen styr i hög grad vilken information som delges. Regler följs till punkt och 
pricka och medarbetarna gör som de blir tillsagda utan att ifrågasätta (Hofstede 2001, ss. 107-
108). 
 

3.2.2 Osäkerhetsundvikande 
 
Osäkerhetsundvikande kan sammanfattas som i vilken grad kultur påverkar huruvida en 
person känner sig bekväm eller obekväm i ostrukturerade situationer. Osäkerhet kring 
framtiden är ofrånkomligt och människan hanterar detta med hjälp av exempelvis regler, 
lagar, ritualer, religion och teknologi. Människor från länder med hög nivå av 
osäkerhetsundvikande tenderar ha en lägre ambition att avancera på arbetet. De undviker även 
tävling mellan kollegor och föredrar snarare gruppbeslut än individuella beslut. Generellt sett 
är de mer ovilliga att acceptera chefer från en annan kultur. De kan visa misstänksamhet mot 
förändringsbenägna företag samt mot företagens motiv för att genomföra förändringarna. 
Människor från kulturer präglade av högt osäkerhetsundvikande visar en benägenhet att lojalt 
tjänstgöra hos samma arbetsgivare över tid för att tillfredsställa sina egna behov av 
anställningstrygghet. Detta är faktorer som kan leda till att människor från kulturer som har ett 
högt osäkerhetsundvikande uppvisar högre grad av stress, är känsligare och mer neurotiska än 
människor från kulturer som är präglade av lågt osäkerhetsundvikande. Ett högt 
osäkerhetsundvikande bidrar också till en mentalitet om att organisationer fungerar bäst utan 
konflikter (Hofstede 2001, ss. 145-146, 153, 160-161; Hofstede, Hofstede & Minkov 2010, s. 
210). 
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3.2.3 Individualism mot kollektivism 
 
Individualism mot kollektivism är en kulturdimension som beskriver hur relationen dem 
emellan ser ut. Individualism uppfattas olika i olika samhällen. Människor från vissa kulturer 
associerar det med något eftersträvansvärt, likt ett uttryck för att personen är stark i sig själv 
och klarar sig på egen hand. I andra kulturer innebär individualism något udda och alienerat. 
Hofstede beskriver att individualism har ett negativt samband med maktdistans och 
osäkerhetsundvikande. Detta innebär att ju mer individualistiskt ett samhälle är, desto lägre 
tenderar maktdistansen och osäkerhetsundvikandet att vara (Hofstede 2001, ss. 209-210). 
 
Enligt kulturdimensionsteorin har kollektivistiska samhällen vissa karaktäristiska egenskaper 
som skiljer sig från mer individualistiska samhällen. Exempelvis agerar arbetsgrupper i 
kollektivistiska länder utifrån ett gemensamhetstänkande och ser till gruppens bästa.  I 
kollektivistiska kulturer sker återkoppling mer subtilt och indirekt. I sådana kulturer 
behandlas människor olika baserat på de personliga banden mellan folk. Människor som 
tillhör inomgruppen behandlas bättre än människor i utomgruppen. Detta skiljer sig från de 
mer individualistiska kulturerna där alla människor behandlas lika, där människor generellt är 
mer fokuserade på ekonomiska faktorer och där relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare i första hand är affärsmässig (Hofstede 2001, s. 244; Hofstede, Hofstede & 
Minkov 2010, ss. 122-123). 
 

3.2.4 Maskulinitet mot femininitet 
 
Hofstedes (2001, ss. 3, 279-280) fjärde kulturdimension är maskulinitet med motpolen 
femininitet som handlar om fördelningen av könsroller inom olika kulturer. Kvinnor anses 
fokusera på sociala mål såsom relationer, att hjälpa andra och på den fysiska miljön på 
arbetsplatsen. Män däremot tenderar att fokusera på mer egocentriska mål som 
karriärutveckling och att sträva efter pengar. Kulturdimensionen maskulinitet mot femininitet 
har sin grund i olika länders samhällsnormer. En sådan påverkan kan vara hur individer ser på 
familjeliv, skola, utbildning, religion, arbete och inte minst könsroller. Socialiseringen in i 
könsrollerna startar i familjen och är på det sättet en del i den mentala programmeringen. 
 
Maskulinitet och femininitet kan exemplifieras med följande citat från Hofstede (2001, s. 
312): “Between the two poles of living in order to work and working in order to live, 
masculine cultures are closer to the first and feminine cultures closer to the second”. Citatet 
lyfter fram vad som är högst prioriterat i respektive kultur. Maskulina kulturer lägger stor 
fokus på utmaningar och att få erkännande inom arbetslivet. För människor i dessa kulturer är 
det viktigt att avancera på karriärstegen och stress är ett naturligt inslag i arbetslivet. I 
feminina kulturer råder motsatsen. Där är fokus på samarbete med kollegor och chefer i fokus. 
Anställningstrygghet och att ha ett jobb man trivs med är viktigare än att avancera. Det är 
viktigare att vinna konflikter än att lösa dem i maskulina samhällen, medan feminina 
samhällen vill arbeta fram en lösning på konflikter genom att uppnå konsensus och förhandla 
fram en kompromiss som olika parter kan acceptera (Hofstede 2001, s. 298). 
 
 
 
 



 

10 
 

3.2.5 Jämförelse mellan studiens fem nationer 
 
För att bedöma i vilken utsträckning maktdistans, osäkerhetsundvikande, individualism och 
maskulinitet präglar olika nationer har Hofstede, Hofstede och Minkov tilldelat nationer 
värden mellan 0-100 för respektive kulturdimension. Värdet 0 är minimivärdet och indikerar 
att en nation i låg utsträckning överensstämmer med kulturdimensionens beskrivning. 
Tvärtom är 100 maximivärdet och indikerar att en nation i hög utsträckning överensstämmer 
med kulturdimensionens beskrivning. Hofstede, Hofstede och Minkov (2010, ss. 57-59, 95-
97, 141-143, 192-194) har rangordnat totalt 76 länder på detta vis varav de fem som ingår i 
föreliggande studie valts ut, se Figur 2. 
 

 
Figur 2. Hofstede, Hofstede och Minkovs kulturella dimensioner för studiens nationer. 
 

4 Metod 
Detta avsnitt redogör för metodval i studien och de analysmetoder som användes. 
Genomförandeprocessen presenteras samt hur urvalet till intervjuerna gjordes. Här tas även 
etiska principer samt reliabilitet och validitet upp. 
 

4.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
I denna studie har både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder använts. Kvalitativ 
metod handlar om att fånga upp människors upplevelser och attityder. Vi valde att använda 
denna som huvudmetod i studien för att undersöka hur intervjupersonerna upplevde 
konflikthantering på arbetsplatsen. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med hjälp 
av intervjuguider bestående av frågor utformade utifrån studiens syfte. Semistrukturerade 
intervjuer är en flexibel intervjuform som ger intervjuaren möjlighet att avvika från 
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intervjuguiden och ställa följdfrågor som frångår manuskriptet (Bryman 2011, ss. 342, 415). 
Med denna metod kunde vi nå en djupare förståelse för respondenternas subjektiva 
upplevelser om konflikthanteringen och den mångkulturella interaktionen på den undersökta 
forskningsavdelningen. 
 
Studien kompletterades med två kvantitativa inslag som komplement till den kvalitativa 
forskningsmetoden för att se om måtten på skalorna överensstämde med intervjusvaren. Två 
validerade test användes för att få indikation på hur individerna som medverkade i studien 
tenderade att agera i konfliktsituationer. Tanken var också att se huruvida deras svar på det 
andra testet indikerade om intervjupersonerna hade ett individualistisk eller kollektivistiskt 
synsätt. Testen delades ut i pappersform efter att intervjun avslutats och intervjupersonerna 
ombads fylla i dem och återlämna vid senare tillfälle.  
 

4.2 Urval 
 
För att genomföra en kulturellt förankrade studie krävs det att människor med olika kulturell 
bakgrund medverkar. För att finna lämpliga intervjupersoner kontaktades en bekant som 
doktorerar på en forskningsavdelning hos ett stort företag i Norge. Denna kontaktperson 
fungerade som grindvakt och kontaktade personligen samtliga intervjupersoner enligt våra 
önskemål. Det kan tyckas enkelt att få tillträde till organisationer men i många fall är det svårt 
och att ha en kontaktperson inom organisationen som kan fungera som dörröppnare för att få 
tillträde är en fördel. Grindvakten som användes för kontakt inom organisationen fungerade 
även som talesman. Bryman menar att genom att grindvakten agerar talesman för studien kan 
denne hjälpa till med att försvara studiens relevans och samtidigt “gå i god för” forskaren 
(Bryman 2011, s. 383). 
 
Urvalet var målinriktat då grindvakten ombads att välja ut personer passande för studien. Ett 
målinriktat urval används när intervjupersoner väljs ut för att det skall finnas en 
samstämmighet mellan de frågeställningar som har upprättats och de personer som kan svara 
på dessa. Vårt önskemål avsåg kulturell mångfald samt en person i chefsposition som 
grindvakten skulle kontakta. Utifrån dessa preferenser valde grindvakten ut intervjupersoner 
till studien. 
 
Vi fick information om personalens kulturella ursprung och befattningar av grindvakten och 
valde nio deltagare utifrån denna information. Först kontaktade grindvakten företagets 
avdelningschef för att få tillstånd att genomföra studien på forskningsavdelningen samt för att 
tillfråga denne att medverka som intervjuperson. Ett mail sändes till samtliga potentiella 
intervjupersoner som innehöll information om studien samt en förfrågan om de ville 
medverka (Bilaga 1). En person återkom aldrig med svar men det tillkom en person som hört 
talas om studien och ville medverka. De nio medverkande intervjupersonerna kom från 
Australien, Bosnien, Brasilien, Iran och Norge. Åtta intervjupersoner var medarbetare med 
olika tjänster och en intervjuperson var avdelningschefen från Norge. Totalt var fyra 
intervjupersoner från Norge medan fem var utlandsfödda. 
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4.3 Material 
 
De verktyg som använts i studien är två olika intervjuguider och två olika mätinstrument. En 
intervjuguide anpassades till medarbetarna och en guide till chefen. Frågorna anknöt till 
studiens syfte och forskningsfrågor och var semistrukturerade för att lämna utrymme för 
följdfrågor. Användning av semistrukturerad intervjuguide underlättade då det utformades 
frågor kopplade till studiens syfte. En semistrukturerad intervju erbjuder stor möjlighet för 
intervjupersonen att besvara frågorna fritt (Bryman 2011, .s 415) vilket också var syftet då det 
var deras upplevelser som var intressanta i studien. Intervjuguiden riktad till medarbetarna 
(Bilaga 2) bestod av 14 frågor som handlade om bakgrund, hur intervjupersonen upplevde 
oenigheter i en mångkulturell kontext samt personliga frågor som handlade om 
intervjupersonernas personliga upplevelser gällande oenigheter på arbetsplatsen. 
Intervjuguiden riktad till chefen (Bilaga 3) bestod av 16 snarlika frågor gällande bakgrund, 
hur chefen upplevde oenighet i mångkulturell miljö och personliga upplevelser gällande 
oenigheter på arbetsplatsen. Båda intervjuguiderna inleddes med en introduktion som beskrev 
studiens syfte och innefattade också hur de etiska principerna åtföljts.  
 
Instrumenten som användes i studien hämtades ur Levi (2014) och skrevs ut på ett A4 ark. På 
ena sidan av pappret fanns ”Conflict Resolution Styles” (2014, ss. 139-140) som handlar om 
hur konflikter hanteras och löses. Instrumentet består av femton påståenden på en femgradig 
skala där 1 står för ”strongly disagree” och 5 för ”strongly agree”. Ett exempel är ”I try to 
avoid stating my opinion in order not to create disagreements”. På andra sidan fanns 
”Individualism-Collectivism” (2014, ss. 279-280) som handlar om hur mycket personer 
instämmer i påståenden om kollektivism och motpolen individualism. Det andra instrumentet 
består av 10 påståenden på en femgradig skala med motpoler, exempelvis ”I enjoy being 
different from others” som visar på individualism och ”I enjoy being similar to others” som 
visar på kollektivism. Låga värden på detta instrument indikerar individualism och höga 
värden indikerar kollektivism (Bilaga 4). Hädanefter kommer vi att kalla den förstnämnda 
skalan för “konfliktskalan” och den sistnämnda för “kulturskalan”. 
 

4.4 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet och validitet är mått på hur kvalitet och tillförlitlighet säkerställs i en studie. 
Reliabilitet mäter huruvida undersökningen kan replikeras och om resultatet skulle bli 
liknande vid en ny undersökning. Den externa reliabiliteten är svår att styrka i en kvalitativ 
undersökning då det inte går att “frysa en social miljö” (Bryman 2011, s. 352). Genom att 
grundligt beskriva vad som har gjorts genom hela genomförandeprocessen har det i studien 
tagits hänsyn till att i möjligaste mån kunna replikera undersökningen. Om en annan forskare 
sedan skall utföra en liknande studie skall denne kunna gå in i en liknande roll för att 
resultaten från de båda studierna skall vara jämförbara med varandra. Intern reliabilitet 
handlar om att forskare kommer överens om hur de skall tolka sitt resultat (Bryman 2011, 
s.352). Detta tillgodosågs i studien genom att båda tillsammans analyserade empirin och då 
utformades teman och kodningsord som båda utgick från och tolkade gemensamt vilket 
stärkte den interna reliabiliteteten. För att mäta reliabilitet i de två kvantitativa instrumenten 
användes Cronbachs α (alfa) som mäter intern konsistens genom sammanfattande 
korrelationsmått mellan samtliga ingående items i ett formulär. ”Conflict Resolution Styles” 
(15 items) hade α-värdet 0,63 och ”Individualism-Collectivism (10 items) α-värdet 0,71. Båda 
dessa värden visar på hög reliabilitet i den kvantitativa undersökningen men det är inte helt 
tillförlitligt eftersom deltagarna i studien var så få. 
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Validitet innebär att mäta det som avsetts att mäta, i detta fall om mätinstrument eller 
intervjufrågor är giltiga för studiens syfte. Validitet innebär att det skall finnas en koppling 
mellan syfte, forskningsfrågor, forskningsresultat och de teorier en forskare har som 
utgångspunkt i studien (Bryman 2011, ss. 50, 352). Validiteten prövades kontinuerligt genom 
att hela tiden ifrågasätta om det som undersöktes kunde knytas an till syftet och 
bakomliggande teorier. Validiteten i den kvalitativa undersökningen stärktes genom att 
genomföra en pilotstudie för att se hur väl intervjuguidens frågor behandlade studiens syfte. 
De frågor som inte gav någon relevant information omarbetades för bättre överensstämmelse 
med syftet. Det kan också ses som stärkt validitet att det i studien utgåtts från en 
semistrukturerad intervjuguide med frågor som var av relevans för studiens syfte och 
frågeställningar. Det var även en fördel att ha intervjuguiden att luta sig emot som kontroll för 
att se att studiens specifika teman och forskningsfrågor tagits upp, vilket lätt kan missas vid 
en ostrukturerad intervju (Bryman 2011, s. 415). Generaliserbarheten är relativt låg i studien 
på grund av få medverkande. Dock var inte syftet med denna studie att generalisera utan att få 
vetskap om de medverkandes upplevelser. Användning av både kvalitativ och kvantitativ 
metod i studien har stärkt validiteten där den kvalitativa intervjun kompletterades med 
kvantifierbar enkätdata som tillförde ett mått på var på skalan intervjupersonerna tenderade att 
befinna sig på konflikt- och kulturskalan sett utifrån deras enkätsvar. 
 

4.5 Genomförande 
 
Intervjuerna varade mellan cirka 20-60 minuter. Tidsskillnaderna mellan intervjuerna kunde i 
de flesta fall härledas till kultur. De utländska personerna var generellt mer öppna än de 
norska och broderade ut sina svar mer. Intervjuerna genomfördes i olika konferensrum och 
kontor på forskningsavdelningen. Varje intervju inleddes med information om de fyra etiska 
riktlinjerna samt om studien. Intervjuerna spelades in och transkriberades inom tre 
kalenderdagar. 
 
De två testen som delades ut efter intervjun samlades in av intervjuaren inom tre dagar efter 
respektive intervjutillfälle. Det förekom inget bortfall avseende enkäterna. 
 

4.6 Pilotstudie 
 
Innan studien påbörjades genomfördes en pilotstudie bestående av två intervjuer. Syftet var att 
validera intervjufrågorna och intervjuguidernas struktur samt kontrollera tidsåtgången per 
intervju. Intervjuerna i pilotstudien bestod utav en medarbetarintervju och en chefsintervju. 
Båda intervjupersonerna arbetade i mångkulturella organisationer. Den ena intervjupersonen 
var svensk och den andra intervjupersonen utländsk. Den utländska intervjupersonen hade 
introducerats i den norska kulturen för några år sedan i samband med att denne blev anställd 
hos det norska företaget. 
 
Pilotstudien resulterade i en reviderad intervjuguide där några frågor omformulerades eller 
togs bort och andra frågor lades till. Ordet “konflikt” tolkades väldigt ensidigt av den 
utländska intervjupersonen som avgränsade sin tolkning av ordet till destruktiva konflikter. 
Konfliktbegreppet bidrog även till oklarhet och osäkerhet för den svenska intervjupersonen 
som hade svårigheter med att “sätta in ordet i ett sammanhang”. Resultatet av detta blev att 
ordet “oenighet” ersatte “konflikt” i intervjuguiderna. Ordet “konflikt” kvarstod endast i 
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sammanhang där ett utbyte av ord inte var språkligt genomförbart, exempelvis som 
“konflikthanterare”. 
 

4.7 Kodning och analys av intervjuerna 
 
Det empiriska materialet från intervjuerna kodades genom “öppen kodning” på den första 
transkriberade intervjun, vilket resulterade i upprättandet av olika koder. Koderna skapades 
utifrån studiens syfte och fokusområde (Aspers 2007, ss. 172-173) och användes för analys av 
det resterande intervjumaterialet. De huvudsakliga teman som framkom i kodschemat var 
kulturella skillnader, mångkulturell interaktion och konflikt samt kulturell anpassning. 
Intervjuresultatet presenteras under dessa teman. 
 

4.8 Analys av instrumenten 
  
Medelvärdesskillnaderna mellan norrmännen och de utlandsfödda skall endast ses som 
komplement till intervjuerna då det var för få deltagare för att få tillförlitliga gruppskillnader. 
Eftersom konflikthantering i olika kulturer undersöktes kunde vi på detta sätt studera om 
intervjusvar (till exempel att dra sig undan konflikter) överensstämde med konfliktskalans 
summavariabel på kategorin undvikande. Detsamma gällde för kulturskalan där avsikten var 
att se om de två grupperna tenderade att se sig själva utifrån olika kulturella normer. 
 
De två instrumenten kodades in i statistikprogrammet SPSS. Konfliktskalan summerades i 
fem olika kategorier; undvikande (item 1, 6, 11), ackommoderande (item 2, 7, 12), 
konfronterande (item 3, 8, 13), kompromissande (item 4, 9, 14) samt samarbetande (item 5, 
10, 15). 
 
Kulturskalan summerades i två kategorier; självuppfattning om kollektivism (item 1-5) som 
innebär hur kollektivistisk, eller motsatsen individualistisk, en person antas vara utifrån sin 
självuppfattning och att följa kollektivistiska sociala normer (item 6-10) som innebär att fånga 
upp attityder. Skalan analyserades utifrån låga värden som visade en individualistisk attityd 
respektive höga värden som visade en mer kollektivistisk attityd. 
 
Hypoteser, eller antaganden, ställdes inte i denna studie eftersom huvudmetod är intervjuerna. 
Vi antog dock generellt sett att norrmän skulle vara mer individualistiska än de andra 
kulturerna som ingick i studien. Vi antog också att norrmän generellt sett skulle vara mindre 
konfronterande och mer samarbetande och kompromissande än de andra kulturerna. 
 

4.9 Etik 
 
Vetenskapsrådet (2002) anger fyra etiska regler som bör tillämpas för alla studier där 
människor medverkar: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14). 
 
Informationskravet innebär att studiens syfte tydligt skall framgå. De nio deltagarna i studien 
informerades om syftet i det mail som sändes till samtliga medverkande. 
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Samtyckeskravet innebär att de personer som medverkar i studien själva avgör om de skall 
vara med. Intervjupersonerna valde själva att delta och informerades om att medverkan var 
frivillig och att intervjun kunde avbrytas närsomhelst. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att högsta möjliga konfidentialitet tillämpas på deltagarna i 
studien och att personuppgifter skall förvaras utom räckhåll för obehöriga. Detta har 
tillgodosetts genom att inte uppge namn på intervjupersoner samt att direkt efter 
transkribering radera ljudfiler för att ingen obehörig skall få tillgång till denna. 
 
Nyttjandekravet innebär att information inhämtad från personer endast får användas i 
forskningssyfte. Intervjupersonerna informerades om att examensarbetet kommer att 
publiceras i Universitetens databas Diva. 
 
 

5 Resultat 
I detta avsnitt redovisas studiens enkät- och intervjuresultat. Svaren från intervjupersonerna 
har sammanställts under teman som framkom vid dataanalysen.  
 

5.1 Konfliktskalan 
 
Konfliktskalans 15 påståenden summeras i fem stilar, eller strategier, som kan användas vid 
hantering av konflikter. Varje konfliktstil inkluderar tre påstående per kategori som summeras 
före analys. En person som är undvikande utmärks av att undvika situationer där konflikter 
kan uppstå eller förneka att det finns ett problem. Ackommoderande innebär en benägenhet att 
ge upp sin egen ståndpunkt för att nå överenskommelse. Konfronterande däremot handlar om 
i vilken utsträckning någon agerar aggressivt för att till vilket pris som helst få sin vilja 
igenom. Kompromissande innebär att någon är beredd att kompromissa så att alla parter blir 
nöjda för att finna en lösning vid konfliktsituationer. Den sista kategorin kallad samarbetande 
visar i vilken utsträckning någon söker en lösning på konflikten som gör samtliga involverade 
nöjda. Eftersom fokus är att undersöka skillnader mellan kulturer återges de summerade 
skalorna för varje konfliktstil för kultur grupperat på fyra respondenter från Norge och fem 
respondenter med annat ursprung (se tabell 1). 
 
Resultatet visar att respondenterna från andra kulturer var mer kompromissande än 
norrmännen. Både norrmännen och de utlandsfödda tenderade att inte vara undvikande och att 
ligga i mitten gällande ackommoderande. Norrmännen ansåg sig vara något mer 
konfronterande och mindre samarbetande än de andra kulturerna. Samtliga standardavvikelser 
var låga vilket innebär att de genomsnittliga avvikelserna från medelvärdena var relativt låga. 
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Tabell 1. Konfliktstil fördelad på ursprung, medelvärde (M) och standardavvikelse (s). Ju högre 
medelvärdet är desto mer överensstämmer gruppen med konfliktstilen. Det lägsta medelvärdet är 1 och 
det högsta är 5. 
 

 
 

5.2 Kulturskalan 
 
Kulturskalan handlar om hur väl en person instämmer i kollektivistiska påståenden och består 
av två kategorier: självuppfattning av kollektivism och att följa kollektivistiska sociala normer. 
Kulturskalan är ett instrument som undersöker underliggande attityder. Fördelning av 
medelvärden och standardavvikelse återges i Tabell 2, uppdelat på fyra respondenter med 
norskt ursprung och fem respondenter med utländskt ursprung. Lågt värde innebär hög 
tillhörighet till individualism och högt värde indikerar hög tillhörighet till kollektivism. 
 
 
Tabell 2. Kulturtillhörighet fördelad på kulturer, medelvärde (M) och standardavvikelse (s). Ju högre 
medelvärdet är desto mer kollektivistisk är gruppen. Det lägsta medelvärdet är 1 och det högsta är 5. 
 

 
 
Tabell 2 visar att deltagarna från Norge uppfattade sig vara mindre kollektivistiska än de med 
annat ursprung som följde kollektivistiska sociala normer i större utsträckning än norrmännen. 
Båda dessa resultat var förväntade. Det fanns inte några större genomsnittliga avvikelser från 
medelvärdena eftersom standardavvikelserna var relativt låga. 
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5.3 Intervjuresultat 
 
Nedan struktureras resultatet under de huvudteman som framkom i den kvalitativa analysen. 
Det första huvudtemat behandlar kulturella skillnader, det andra temat är mångkulturell 
interaktion och konflikter och det tredje temat kulturell anpassning. Varje huvudtema inleds 
med norrmännens åsikter, därefter de utlandsföddas och slutligen behandlas chefens 
uppfattning. Konflikt- och kulturskalorna kommer också integreras med resultatet från 
intervjuerna. Inledningsvis ges exempel på intervjupersonernas åsikter om vad oenighet 
betydde för dem. Tre intervjupersoner definierade begreppet oenighet enligt följande: 
 

“A disagreement is a position of opinions” (Bosnien). 
 
“I would describe it as when two or more parties do not reach a consensus about any subject” 
(Brasilien). 
 
“... a disagreement is if you do not agree how to solve like a scientific problem...” (Norge). 
 

Oenigheter förknippades således med olika ståndpunkter mellan två eller fler personer trots att 
somliga hade svårt att sätta ord på definitionen av begreppet. Alla intervjupersonerna 
associerade även oenigheter med både konstruktiva och destruktiva konflikter och de ansåg 
att oenighet är någonting oundvikligt: 
 

“Disagreement is something that surrounds us all” (Brasilien). 
 
”... there’s always compromise when you experiment...” (Australien). 
 
”… that is what we do all the time” (Norge). 
 

Oenigheterna framstår som ett naturligt inslag i intervjupersonernas vardag och 
arbetsuppgifter vilket chefen ansåg var fördelaktigt: 
 

”I don´t think we can improve without disagreements or discussion” (Chefen). 
 

Chefen ser med andra ord oenigheter som nyckeln till utveckling. Det är när tankar utbyts 
som gruppen växer och presterar bättre. 
 

5.3.1 Kulturella skillnader 
Detta avsnitt avhandlar hur studiens respondenter upplever kulturella skillnader och hur 
dessa påverkar exempelvis direkt och indirekt kommunikation samt hur de upplever en 
arbetsmiljö präglad av tävlan. 

 Den norska stereotypen 5.3.1.1
 
De norska intervjupersonerna upplevde att norrmän generellt är väldigt tillbakadragna och 
gärna undviker oenigheter. En norrman beskrev åtskilliga gånger att detta överensstämde med 
dennes agerande. Oenigheter uppfattades därför som någonting obekvämt av norrmän menade 
hen. De skall företrädesvis undvikas eller snabbt lösas om de olyckligtvis uppstår. En norrman 
beskrev exempelvis hur denne på alla sätt försökte undvika oenigheter och hur de konflikter 
som utbryter påverkar dennes personligen: 
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“I just be professional with that person and… keep it to work relations and don´t socialize with 
that person to much… We have a large work environment so you can kind of easily pick who you 
want to be involved with...” (Norge). 
 

Om en oenighet inte kunde undvikas gjorde personen ett aktivt ställningstagande och slutade 
socialisera med kollegan. Norrmannen beskrev att arbetsmiljön på forskningsavdelningen var 
väldigt bra och att kollegor vanligtvis socialiserade på fritiden, men att oenigheter som 
uppstod lätt ledde till att all kontakt utanför arbetet sades upp. Norrmannen påstod också att 
denne inte kunde minnas några konkreta konfliktsituationer mellan chef eller kollegor 
eftersom denne tenderar att glömma bort konflikter efter att de har avklarats. Det här 
undvikande beteendet och förnekandet av problem motsäger konfliktskalans relativt låga 
medelvärde för kategorin undvikande vilket indikerar att de fyra norrmännen i relativt låg 
utsträckning anammar en undvikande konfliktstil. 
 
Vi fann att norrmännens beskrivning av sitt sätt att kommunicera skilde sig från hur 
människor med ursprung i utomnordiska kulturer i studien beskrev sitt sätt att framföra sina 
budskap. Norrmännens kommunikation kunde uppfattas som otydlig och indirekt av de 
utlandsfödda. En norrman påpekade dock att de inte är otydliga med avsikt. Utifrån dennes 
perspektiv handlade det om att de framför sina åsikter på ett mindre grovt och lugnare sätt än 
exempelvis brasilianarna. 
 
Alla utlandsfödda uttryckte att norrmän gärna håller en låg profil när oenigheter uppstår. 
Merparten intervjupersoner från både Norge och de med ursprung i andra länder uttryckte att 
norrmännens undvikande beteende vid konfliktsituationer resulterar i att de blir tysta och inte 
kommenterar någonting vilket indikerar att en oenighet har uppstått. En iranier berättade om 
en situation där denne inväntade en rapport från en norsk kollega när plötsligt både rapporten 
uteblev och all övrig kommunikation upphörde: 
 

“... I was waiting and waiting. It was more like ignoring... because I was not agreeing with 
him.”. 
 

Återigen gavs ett exempel på norrmännens tendens att undvika konfliktsituationer. Iraniern 
beskrev att den norska kollegan upphörde med all kommunikation dem två emellan på grund 
av oenigheten. Norrmannen upplyste inte iraniern om detta och därför förstod inte iraniern att 
en konflikt pågick fram tills att det blev uppenbart att norrmannen undvek kontakt. Detta 
skiljde sig dock från resultatet på konfliktskalans kategori undvikande där de fyra norrmännen 
inte ansåg sig ha en undvikande konfliktstil. 
 
Norrmännen beskrevs ha en tendens att kommunicera indirekt vid konflikter vilket bidrog till 
tolkningssvårigheter för merparten av intervjupersonerna. Ett par utlandsfödda beskrev att det 
tog lång tid att lära sig norrmännens indirekta kommunikationsmetoder. De beskrev att det 
kan ta ett antal månader att få grepp om norrmännens indirekta sätt att kommunicera. 
 

“... I didn´t get any more feedback and then I was thinking that: “okay, something is wrong”. 
And then I tried to see what is wrong and then I tried to talk to him, talk to the person more... to 
see what did he mean because, as I said, it was a bit confusing” (Iran). 
 

Iraniern menade att norrmannen upplevde oenigheten som så radikal att all kontakt med den 
iranska kollegan upphörde. Samtidigt berörde inte oenigheten iraniern överhuvudtaget. 
Iraniern var snarare förvirrad som konsekvens av den indirekta kommunikation som 
norrmannen hade använt. Citatet illustrerar även det som har nämnts av flera intervjupersoner, 
det vill säga att tysta norrmän indikerar att en oenighet har uppstått. Norrmännens tigande 
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resulterar i att medarbetare kan ha svårt för att få grepp om rådande oenigheter med norrmän. 
En bosnier beskrev hur denne anser att personer behöver gå tillväga i detta avseende: 
 

“... with the norwegians, you kind of have to dig a little bit. Like a little investigation work. You 
know, to see what exactly they´re not happy with”. 
 

Citatet illustrerar de utlandsföddas svårigheter med att förstå norrmän i konfliktsituationer. 
Utlandsfödda utbytte direkt information med varandra vilket framstod som tydlig 
kommunikation medan norrmännens indirekta budskap och undvikande beteende skapade 
förvirring och framstod som otydlig kommunikation. 
 

 Stereotyper om de utlandsfödda 5.3.1.2
 
Enligt intervjupersonerna tenderade personer från andra länder att vara mer högljudda än 
norrmän som vanligtvis bara kommunicerade högljutt om det pågick en allvarlig konflikt. 
Framförallt brasilianare beskrevs till skillnad från norrmän vara väldigt direkta i sin 
kommunikation. Påståenden som styrkte brasilianarnas direkta sätt att kommunicera var 
någonting som återkom i flera av intervjuerna med norrmännen. Både utländska och norska 
intervjupersoner ansåg att de utlandsföddas direkta kommunikation gjorde att budskapet 
framgick tydligt. En norrman påpekade exempelvis att avsaknaden av direkt kommunikation i 
norsk kultur försvårar konflikthanteringen. 
 
Samtliga utlandsfödda intervjupersoner föredrog till skillnad från norrmännen att interagera 
när oenigheter uppstått. Brasilianarna sade att de utan tvekan interagerade i oenigheter och 
den ena brasilianaren uttryckte explicit att denne aldrig ignorerade oenigheter. 
 

“... I never ignore… because if you feel confident about your point you have to show your 
point”. 
 

Citatet återspeglar samma uppfattning som återfanns hos samtliga utlandsfödda: om en 
oenighet uppstod fanns det ingen anledning att ignorera istället för att agera. Detta 
exemplifieras med följande citat från en bosnier: 
 

“We like to react. Sometimes even when we are not right, we like to react anyway”. 
 

Återigen illustreras en stor kontrast till det konfliktundvikande beteendet merparten norrmän 
på arbetsplatsen beskrevs ha. De utlandsfödda menade att det inte är någonting fel med att 
agera när oenigheter uppstår. Det kan tvärtemot vara eftersträvansvärt, oavsett vem som har 
rätt eller fel. Norrmännen ansåg sig vara konfronterande i sin konfliktstil enligt svaren i 
konfliktskalan men agerade inte så, varken enligt egen utsaga eller av respondenterna med 
ursprung från de andra länderna. 
 

 ”It’s like fire and ice” 5.3.1.3
 
Både utlandsfödda och norrmän sade att brasilianare som vanligtvis talar högt, fort och med 
gester, tenderade att tala ännu fortare och gestikulera ännu mer när oenigheter uppstod. 
Effekten av detta illustrerades i följande exempel som behandlar samspelet mellan 
brasilianare och norrmän när oenigheter uppstår på möten: 
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“Brazilians are a very talkative people actually, and things sort of get dominated by them… 
norwegians, even though they want to say something they feel like: “Nahh... I can’t get involved 
here”” (Australien). 
 

Australiensaren menade att norrmännens undvikande beteende resulterade i att brasilianarna 
som aldrig undvek oenigheter tar över mötena. Norrmännen fann sig i att tigande se på när 
brasilianarna argumenterade. Detta fenomen har australiensaren upplevt och beskrev som eld 
och is, det vill säga att två motsatta poler skall samarbeta med varandra. Några 
intervjupersoner upplevde att konflikter generellt är ännu hårdare när norrmän inte är 
involverade, oavsett om de inblandade härstammar från Brasilien, Indien eller Tyskland. 
 

“... have a focus, they really know what they want to do. And if you are kind of putting a stone in 
their way, they don’t like it” (Brasilien). 
 

Det som beskrivs här är en jämförelse mellan utomskandinaviska människors tendens att 
interagera i oenigheter mot norrmäns tendens till konfliktundvikande. Människor utanför 
Norden beskrevs ha en stark vilja att vinna argumentationer. Trots dessa uppfattningar visade 
konfliktskalans kategorier ackommoderande och konfronterande värden kring mitten med en 
något högre siffra för norrmännen angående konfronterande. Ackommoderande handlade om 
att intervjupersonerna övergav sina ståndpunkter för att nå överenskommelser samt 
konfrontation om intervjupersonerna strider för sin sak för att vinna argumentationer. 
 

 Direkt och indirekt kommunikation 5.3.1.4
 
Några intervjupersoner påstod att direkt kommunikation är normen vid konflikthantering och 
att norrmän stack ut genom att kommunicera indirekt. En bosnier berättade att oenigheter 
mellan exempelvis bosniska landsmän, med italienare eller generellt med människor med 
annat ursprung än Norge tenderade bestå av direkt kommunikation vilket underlättade 
tolkningen av budskapet. Bosnien uttryckte exempelvis att vid kommunikation med 
människor från andra länder behövdes ingen telepatisk förmåga som upplevdes som 
nödvändig, om än omöjlig, vid kommunikation med norrmän. Uppfattningen om att indirekta 
budskap är svåra att förstå i konfliktsituationer delades av både utlandsfödda och norrmän: 
 

“... it would be easier if we are more direct...” (Norge). 
 
“... when it is a conflict I think norwegians say it in a indirect way, which for me in the 
beginning was a bit... Because I was not sure, what does it mean, because iranians are very 
direct. So it doesn´t matter what will happen after that, but they prefer to say it in a direct way” 
(Iran). 

 
Flera norrmän uttryckte en medvetenhet om att deras indirekta kommunikation inte är 
optimal. Trots att kommunikationen skulle underlättas för norrmännen själva om den var mer 
direkt anpassas den inte. För iraniern som var van vid direkt kommunikation var 
konsekvenserna större då denne inte kunde förstå eller tyda norrmännens indirekta budskap. I 
detta avseende var norrmännen föga kompromissvänliga mot de oförstående utländska 
kollegorna. Kategorin kompromissande var den enda på konfliktskalan som visade en tydlig 
skillnad mellan norrmännen och de utlandsfödda. Norrmännen var mindre villiga att ha en 
kompromissande stil. 
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 Tävlingsinriktad arbetsmiljö 5.3.1.5
 
Arbetsmiljön på forskningsavdelningen var tävlingsinriktad enligt några intervjupersoner från 
både Norge och utlandet. Norrmännen sade till exempel att den tävlingsinriktade arbetsmiljön 
kan leda till att oenigheter uppstår. Ett exempel på detta är att medarbetare har undanhållit 
information från varandra och inte delat med sig av forskningsmetoder till varandra. 
 
Även en kulturell polarisering beskrevs i detta avseende. En person från utlandet uttryckte att 
de som kommer från andra kulturer ibland inte delade med sig av forskning och hjälp till 
norrmännen som upplevdes ha förmåner genom det norska välfärdssystemet. Detta talar emot 
resultatet på kategori samarbete i konfliktskalan som visar att alla respondenter hade en 
samarbetande konfliktlösningsstil och framförallt de med icke-norskt ursprung. En 
brasilianare beskrev det som: 
 

“...in Brazil when you don´t have a job, you don´t have money. And that´s simple like that”. 
 

Brasilianaren förklarade att alla medborgare i Norge kan få pengar till bostad, bil, mat och till 
och med utlandsresor oavsett om en person har jobb eller inte. Kontrasten mellan Brasilien 
och Norge är stor i detta avseende. Med dessa argument menade brasilianaren att norska 
medborgare inte behövde arbeta lika hårt som personalen från utlandet för att norrmännen 
sitter tryggt i sitt välfärdssystem. Brasilianaren uttryckte även en önskan om att vara kvar i 
Norge som konsekvens av det trygga välfärdssystemet. 
 
Chefen delade brasilianarens uppfattning om att norrmän arbetar mindre än människor med 
annat ursprung: 
 

”... people from other countries than Norway or other countries than Scandinavia, they work 
much more. And that´s many many many many more hours… the people that comes from 
abroad. They have higher ambitions and they are really motivated to work…”. 
 

Chefen beskrev hur medarbetare från utomskandinaviska länder är mer fokuserade på arbetet 
än norrmännen. Norrmännen beskrevs istället söka jobb på annat håll så fort de exempelvis 
hade avklarat någon utbildning såsom doktorandutbildning eller post-doc. 
 

5.3.2 Mångkulturell interaktion och konflikt 
I följande avsnitt redovisas intervjupersonernas upplevelser av ledarskap i olika kulturer, hur 
de upplever auktoritet samt hur misstolkningar kan leda till oenigheter och konflikter. Vidare 
redogörs det för intervjupersonernas uppfattningar kring hur ideal konflikthantering bör gå 
till enligt dem. 
 

 Ledarskap i olika kulturer 5.3.2.1
 
Flera intervjupersoner från både Norge och andra länder beskrev att ledarskap i Brasilien är 
väldigt annorlunda mot i Norge. En brasilianare sade att om en chef i Brasilien säger till de 
underordnade att någonting måste utföras så blir det utfört utan ifrågasättande. Brasilianaren 
menade att det i Norge är svårare att påtvinga underordnade order: 
 

“... you can not like make anyone… it should not sound like an obligation, it should come from 
them like voluntarily” (Brasilien). 
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Citatet illustrerar att ord måste väljas med omsorg i en norsk kultur. Merparten 
intervjupersoner påstod att de underordnade i Norge inte accepterade order och beslut i 
samma utsträckning som människor i Brasilien och generellt i andra kulturer. De beskrev att 
chefers makt är begränsad i Norge. En brasilianare som har arbetat i både USA, Brasilien och 
Norge sade att order från överordnade i större utsträckning accepteras i både Brasilien och 
USA jämfört med i Norge. Ledare i Brasilien och USA ansågs också ha mer makt än ledare i 
Norge. Exempelvis beskrevs konsensus vara mer vanligt i Norge vilket framgår nedan: 
 

“... the manager is the main one that everyone should just follow...” (Iran). 
 

Iraniern menade att chefers order inte ifrågasätts i andra kulturer än i Norge. Sådant agerande 
tyder på en relativt hög hierarki och metaforiskt uttryckt skulle det kunna beskrivas som att 
chefens ord är lag. Avseende hierarkier berättade iraniern att denne i början av sin anställning 
avstod från att ge feedback till sina kollegor. Med tiden lärde iraniern sig att hierarkin var 
plattare i Norge än i Iran och anpassade sig till detta genom att ta större plats på arbetsplatsen. 
Detta visar att de fem utlandsfödda följer kollektivistiska sociala normer som i detta fall 
berörde jämlikhet mellan över- och underordnade, vilket överensstämmer med resultatet från 
kulturskalan. 
 

 Ledarskap med hög auktoritet 5.3.2.2
 
Chefen påstod att överordnades kommunikationsstil har betydelse för de underordnade. Som 
exempel berättade chefen om en annan person som tillfälligt övertog ledarskapet för 
forskningsavdelningen under ett antal månader. Den intervjuade chefen menar att den 
tillförordnade chefen kommenderade de underordnade likt en diktator vilket resulterade i 
destruktiva personliga konflikter mellan den tillförordnade chefen och de norska 
underordnade. Den tillförordnade chefens ordergivande skapade missnöjdhet hos den norska 
personalen i sådan utsträckning att flera norska medarbetare hotade med uppsägning om 
ledarskapet inte förändrades berättade den intervjuade chefen vidare. Samtidigt betonar 
respondenten att det endast var norska medarbetare som hyste missnöje mot den 
tillförordnade chefen och dennes ledarstil. Detta resultat överensstämmer med 
variansanalysen som visade att de fem utlandsfödda var mer kompromissvänliga än de fyra 
norrmännen. 
 
Chefen berättade även att människor utanför Skandinavien lättare accepterar chefers 
individuellt fattade beslut. Chefen kommenterade den tillfälliga chefens agerande genom 
följande citat: 
 

“... it´s partly unfair because she was not a leader. She has no leader experience”. 
 

Med andra ord menade chefen att den tillfälliga chefens agerande grundade sig i inkompetens 
avseende ledarskap. Chefen ansåg därför inte att det var rättvist att den tillförordnade chefen 
fick motta hård kritik från medarbetarna. 
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 Misstolkningar 5.3.2.3
 
En norsk intervjuperson beskrev sina upplevelser av en oenighet med en medarbetare från 
Brasilien. Hen menade att brasilianaren talade väldigt högt, vilket tolkades som aggressivitet: 
 

“At first I thought: Oh shit, this is fucking serious! (skratt). But in the end it´s okay. No, it´s 
nothing personal and it´s just really minor scientific disagreement” (Norge). 
 

Det som i början tolkades som aggressivitet uppfattade norrmannen slutligen som en mindre 
oenighet som inte var personligt riktad mot någon. Brasilianarna var medvetna om att deras 
sätt att framföra budskap kunde tolkas som aggressivt för nordborna. En brasilianare beskrev 
att denne tidigare fått kritik från norrmän avseende hur denne kommunicerar, men kritiken 
påtalades inte omedelbart. Efter flera år fick brasilianaren reda på att dennes 
kommunikationsstil lätt kunde misstolkas av norrmännen. Under intervjun förklarade 
brasilianaren att: 
 

“… when I use my hands like this, it looks like I´m attacking someone… And they tell me that 
sometimes… “it looks like you´re fighting”... We confront a little bit more, not because of 
violence or aggression or anything. It´s just our way of being...”. 
 

Intervjupersonen gestikulerade för att illustrera hur rörelserna kunde upplevas som 
attackerande och menade att kritiken om den aggressiva kommunikationsstilen borde kommit 
direkt. Brasilianaren tyckte att det inte fanns någon fördel med att avvakta med att 
medvetandegöra denne om dilemmat då högljudd, gestikulerande och snabb kommunikation 
är normen i Brasilien.  
 

 Den ideala konflikthanteringen 5.3.2.4
 
Personerna i studien hade olika tankar kring hur chefer skall hantera konflikter. Norrmännen 
ville att chefen skall lyssna till medarbetarna och skapa ett arbetsklimat där alla blir sedda och 
delaktiga. De sade också att kommunikation är viktigt, både att chefen skall vara en bra 
kommunikatör och öppen för att kommunicera med andra. Norrmännen tyckte att chefen skall 
acceptera att problem existerar och försöka finna en lösning genom diskussion i 
arbetsgruppen. En norrman uttryckte att det var svårt att besvara frågan om hur en chef bör 
agera gällande konflikthantering: 
 

“I think it could be easy to say; to treat everyone the same, but that´s not possible because 
everyone is different…”. 
 

Intervjupersonen ansåg alltså att alla personer på en arbetsplats inte kan behandlas på samma 
sätt. Det är många faktorer som spelar in, inte bara olika kulturer utan även olika 
personligheter. En annan norrman beskrev att kultur inte påverkar konflikter utan att det 
främst handlar om personligheter. Kultur behöver därför inte tas i beaktande vid en 
konfliktsituation menade denne norrman. 
 
De utländska intervjupersonerna var av liknande åsikt som norrmännen angående hur chefen 
bör agera i konflikthantering. En australiensare tyckte att chefen skall lyssna på de 
involverade parterna och försöka nå konsensus när en konflikt uppstår. Medarbetare med 
utländsk bakgrund beskrev även att chefen behöver vara flexibel. Brasilianarna påpekade till 
exempel att chefen skall kunna förutsäga de flesta oenigheter innan de inträffat samt att 
chefen bör arbeta förebyggande genom att vara informativ och tydlig från början för att inga 
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oklarheter skall uppstå. Denna åsikt delades av flera utländska medarbetare. En medarbetare 
från Bosnien uttryckte sig så här: 
 

“... he has to know what he wants, he has to have a goal in mind” (Bosnien). 
 

Detta uttalande var något som medarbetarna med utländskt ursprung uttryckte i liknande 
ordalag överlag. De tycker att det är viktigt att chefen är bestämd och har kontroll över hela 
situationen, oavsett om det gäller arbetsuppgifterna eller hur konflikter skall hanteras. 
 
Några av de utländska personerna tyckte att det var viktigt att chefen har kunskap kring olika 
kulturer och om medarbetarnas ursprung. De ansåg att chefen måste tänka på att personer från 
olika kulturer löser konflikter på olika sätt. De menade att en kulturell förståelse är viktig rent 
generellt. Detta synsätt skiljer sig från den intervjuade norrmannens åsikt ovan om att kultur 
inte behöver beaktas. Trots att chefens ledarstil inte beskrevs som felfri uttryckte en 
brasilianare att denne gärna hade arbetat med sin nuvarande chef för alltid. 
 

“... if I could, I would work with him kind of forever… He is not a perfect boss but... I really love 
working with him or his group and get the support I get from him and it´s very very, it´s very 
nice”. 
 

Chefen beskrevs bidra med väldigt uppskattat stöd som resulterar i brasilianarens starka 
lojalitet till sin överordnade. 
 
Den norska chefen angås i likhet med de utländska medarbetarna att det var viktigt att kunna 
förutsäga saker som kan resultera i eventuella oenigheter. Chefen ansåg också likt de 
utländska medarbetarna att kulturell förståelse underlättade hanteringen av oenigheter och att 
transparens var viktigt. Olika åsikter finns alltid men om det råder en transparens och en 
öppenhet med vad som görs ansågs det lättare att hantera oenigheter eller situationer som 
skulle kunna leda till konflikter enligt denna chef. 
 

5.3.3 Kulturell anpassning 
Detta avsnitt behandlar intervjupersonernas upplevelser om nödvändigheten av kulturell 
anpassning.  
 
De norska respondenterna ansåg att norrmän generellt borde ha lätt för att anpassa sig till 
mångkulturalitet eftersom Norge tillhandahåller en trygg och säker miljö för sina medborgare. 
Under intervjuerna beskrev dock inga norrmän explicit att de hade anpassat sig, eller försökt 
att anpassa sig, till den mångkulturella arbetsplatsen. Tvärtom påpekade en norrman att denne 
aldrig anpassar sig till medarbetarnas kulturella ursprung. Chefen antydde att den tidigare 
beskrivna händelsen med en tillförordnad chef visade på inkompetens istället för att betrakta 
det som en anpassning till den multikulturella arbetskraften. Dessutom visade situationen att 
norrmännen inte gärna anpassar sig till avvikande norska normer på arbetsplatsen. De 
intervjuade norrmännen ansåg dock att brasilianarna var en kulturell grupp som anpassat sig 
till den norska kulturen.   
 

”… the brazilians… are very direct with each other and not so direct with us because they know 
that we are not maybe as open for it” (Norge). 
 

Norrmännen tyckte att brasilianarna kommunicerar mer direkt med varandra än med de 
norska kollegorna. Denna anpassning grundade sig i brasilianarnas vetskap om att direkt 
kommunikation vid oenigheter inte är särskilt accepterat bland norrmännen. 
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Trots norrmännens påstådda förmåga till kulturell anpassning beskrev en brasilianare att 
norrmännen inte anpassar sig till den mångkulturella omgivningen i samma utsträckning som 
människor från utlandet. Merparten av de utlandsfödda beskrev däremot att de hade försökt 
och lyckats anpassa sig till den norska kulturen. De valde att avstå från att interagera i fler 
konflikter än tidigare, vilket de betonade kändes bra. De hade också börjat kommunicera 
lugnare och anpassat sitt ledarskap genom att i större utsträckning respektera och lyssna på 
kollegor och medarbetare vid beslutsfattande. De hade även vant sig vid att motta indirekt 
feedback och iraniern ansåg det numera vara väldigt betungande att motta direkt feedback. 
 
Brasilianaren som hade blivit kritiserad för sitt aggressiva sätt att kommunicera påpekade ett 
behov av att anpassa sitt beteende till den kulturella omgivningen: 
 

” … now I understand that the way I speak, the way I move, the way I say things it might be hard 
for them… I have to adapt… I´m trying to get a little bit away from my culture in that sense. The 
way that we speak and claim things, to be more accepted in the new cultural environment” 
(Brasilien). 
 

Brasilianaren upplevde att denne inte blev accepterad i den norska kulturen när 
kommunikationen sker enligt brasilianska normer. För att bli mer accepterad uttryckte 
personen att denne måste anpassa sig till de norska normerna.  
 
Flera av de intervjuade påpekade att kulturell anpassning krävs för att få ut det bästa av varje 
individ. Att inte vara flexibel i den bemärkelsen kunde leda till att gå miste om goda 
medarbetare. En av de utländska intervjupersonerna avstod från att lära sig norska trots att 
vissa norska kollegor betraktade bristen på norska språkkunskaper som ett problem. 
Intervjupersonen menade att norska språkkunskaper varken är nödvändiga på arbetsplatsen 
eller inte framgick som ett kompetenskrav i personens anställningskontrakt. Med undantag för 
oviljan att lära sig norska överensstämmer kulturskalans resultat med intervjuerna som 
indikerar att de utlandsfödda i större utsträckning följer kollektivistiska sociala normer mer än 
norrmännen. 
 

6 Diskussion 
I detta avslutande avsnitt diskuteras först metodval och därefter knyts studiens resultat till 
tidigare forskning och teoretiskt utgångspunkt. Avsnittet avslutas med slutsatser kring denna 
studie samt tankar kring fortsatt forskning. 
 

6.1 Metoddiskussion 
 
Ordet “oenighet” användes istället för “konflikt” i huvudstudiens första intervju. Denna 
intervju genomfördes cirka två veckor innan resterande intervjuer i syfte att hinna analysera 
utfallet av intervjun och korrigera svagheter och styrkor i intervjuguiden innan merparten av 
intervjuerna ägde rum. Efter den första intervjun kunde det konstateras att ersättandet av ordet 
“konflikt” med ordet “oenighet” blev mycket tillfredsställande. Intervjupersonen kunde sätta 
in ordet i olika sammanhang och tillämpa en bred tolkning av begreppet associerat med både 
positiva och negativa effekter. Med andra ord undveks de tolkningsdilemman som uppstod i 
pilotstudien genom ordutbytet i denna specifika intervju. Som konsekvens av detta 
tillfredsställande utfall beslutades att ordet “oenighet” skulle användas i alla studiens 
återstående intervjuer i hopp om att undvika snäva och istället främja vida tolkningar av 
begreppet. 
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Kodningen har avgränsats till de teorier som används i studien. För det första beaktades 
endast fyra av Hofstedes sex kulturella dimensioner i studien. För det andra finns det 
alternativa teorier om kulturella skillnader. Trumpenaars som nämns i studien har till exempel 
utvecklat en sådan. Vår teoretiska avgränsning kan leda till att viktiga teman har förbisetts på 
grund av att analysen av empirin utgick ifrån den utvalda teorins ramverk. 
 
Intervjuareffekten var påtaglig i en intervju. Direkt efter inspelningen avslutades sade 
intervjupersonen på norska: ”det sade jag ju inte när inspelningen var på, men…”. 
Intervjupersonen undanhöll således information som denne ansåg vara känslig så länge 
inspelningen pågick. Ytterligare en intervjuperson har önskat att viss känslig information från 
sin intervju inte skulle nämnas i studien. Den känsliga informationen från intervjupersonerna 
berörde konflikter på arbetsplatsen och kulturella skillnader. 
 
Studien hade kunnat förbättras genom att göra en etnografisk studie på 
forskningsavdelningen. Den hade också kunnat förbättras genom att utöka antalet 
intervjupersoner. Med det rådande antalet intervjupersoner kan inte specifika nationer 
studeras med undantag för Norge då det endast finns någon enstaka representant från vissa 
utländska kulturer. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
I litteraturöversikten refererade vi till metaforen om isberget där endast en liten del av 
konflikter är synliga och det mesta ligger under ytan. Enligt Friberg (2015) illustrerar 
isbergstoppen det som har presenteras om problemet. Under isbergstoppen illustreras dolda 
agendor och övrigt som inte syns i konflikten. Hur väl denna metafor stämde visade sig 
variera mellan de utlandsfödda och norrmännen. Att den största delen av isberget ligger under 
vattenytan stämmer väl överens med hur den norska kulturen beskrivs av de med ursprung i 
andra kulturer. En deltagare från Bosnien tyckte till exempel att “tysta norrmän indikerade att 
en oenighet har uppstått”. Men detta får samtidigt isbergsmetaforen att halta då norrmännen 
inte beskriver någonting om problemen. Därför skulle vi kunna beskriva isbergsmetaforen i 
norsk kultur som “ett isberg utan isbergstopp” 
 
Å andra sidan framstod isbergets nedre delar som mindre relevanta för de andra kulturerna 
eftersom samtliga fem utländska intervjupersoner föredrog att framföra sin åsikt i oenigheter. 
De såg ingen anledning att inte interagera. Därför är uppfattningen att isbergsmetaforen är 
kulturellt förankrad. Vi menar att isbergets nedre delar blir större och att isbergstoppen blir 
mindre (eller helt smälter bort) i kulturer som Norge där människor tiger när konflikter och 
oenigheter uppstår. I motsatta kulturer minskar istället den nedre delen av isberget medan 
isbergstoppen växer markant. 
 

6.2.1 Osäkerhetsundvikande 
Här redogörs det för kopplingar till eller åtskillnader från tidigare forskning och teoretisk 
utgångspunkt utifrån studiens resultat. Konflikträdsla, lojalitet, mental programmering, 
maktdistans, individualism och kollektivism, stereotypisering samt femininitet kontra 
maskulinitet diskuteras utifrån Hofstedes kulturdimensionsteori och annan tidigare forskning 
kring kultur och konflikthantering. 
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 Konflikträdsla 6.2.1.1
 
Hofstedes (2001) studier visar att Norge, som är ett individualistiskt land, utmärks av lägst 
osäkerhetsundvikande av alla medverkande länder i studien. I kulturer med högt 
osäkerhetsundvikande är individerna känsligare och har svårare att handskas med konflikter. 
Här skiljer sig Hofstedes forskningsresultat från resultatet i vår studie. Både norrmännen 
själva och deltagare från andra länder påpekade att norrmän varken vågar ge direkta budskap 
eller i vissa fall interagera överhuvudtaget. Om de trots allt hamnar i konfliktsituationer kan 
det påverka den personliga relationen mellan de som är involverade. Ett exempel på detta 
gavs av en norrman som slutade att umgås med kollegor som denne inte kunde undvika 
oenigheter med. Efter oenigheterna upprätthöll denna deltagare endast professionella 
relationer till dem som denne hade varit involverade i konflikter med. Detta exempel visar på 
individualism enligt Hofstedes beskrivningar, det vill säga att människor främst håller 
arbetsrelaterade kontakter på en affärsmässig nivå. Det stämmer också överens med 
kulturskalan som visade att norrmän i större utsträckning än medarbetarna med ursprung i 
andra kulturer uppfattade sig vara individualistiska. Vi tolkar även detta beteende som ett 
tecken på högt osäkerhetsundvikande eftersom norrmannen hade svårt för att hantera 
konflikter. Att kognitiva konflikter är konstruktiva stärks av både Larsen (2002) och Busch 
(2012) som anser att de bör uppmanas på arbetsplatsen. Men vi anser att lösningen på en 
konfliktsituation förutsätter att de involverade kan hantera konflikter konstruktivt, vilket inte 
kan tas för givet. Norrmannen i vårt exempel beskrev aldrig att konflikterna var affektiva. 
Detta tolkar vi som att alla typer av oenigheter tenderar att vara destruktiva ur denne norrmans 
perspektiv. Denna tolkning skulle även kunna förklara varför en person inte mindes (eller inte 
vill minnas) konfliktsituationer. 
 
Tvärtemot norrmännens konflikträdsla beskrev samtliga utländska intervjupersoner att det inte 
fanns någon anledning att avstå från att interagera i oenigheter. Dessa resultat stämmer inte 
överens med Hofstede, Hofstede och Minkovs (2010) undersökningsresultat från studiens 
medverkande länder. De anger att Norge har lägst osäkerhetsundvikande av de fem 
medverkande nationerna. Norrmännen i studien borde därför varit mest angelägna att gå in i 
konfliktsituationer. Australien och Brasilien visar höga osäkerhetsundvikanden i Hofstede, 
Hofstede och Minkovs (2010) undersökning och därför borde deltagare härifrån vara de som 
undviker konflikter. Men vi fann att exempelvis brasilianarna utan tvekan uppgav att de 
interagerade i konflikter och att de aldrig ignorerade oenigheter. De verkade dela Larsens 
(2002) åsikt om att konflikter är naturliga och mänskliga. Strategin undvikande på 
konfliktskalan visade att de utlandsfödda inte direkt undvek att säga sin mening. Sammantaget 
stämmer resultatet i vår studie på konfliktskalans strategi undvikande bättre överens med de 
utlandsföddas beskrivna ageranden än norrmännens i intervjustudien. Detta eftersom 
norrmännen upplevs undvika konflikter av både övriga kulturer i studien och enligt deras egen 
uppfattning. Respondenternas uppfattningar om olika nationers konflikträdsla i vår studie 
avviker från resultatet kring motsvarande ländernas osäkerhetsundvikande i Hofstede, 
Hofstede och Minkovs studier (2010). 
 

 Lojalitet 6.2.1.2
 
Enligt Hofstede (2001) kan osäkerhetsundvikande främja lojaliteten till arbetsgivaren för att 
säkra anställningstryggheten. Ett exempel på vad Hofstede menar uttrycktes av en brasilianare 
som beskrev sin lojalitet gentemot arbetsgivaren genom att säga att denne gärna hade arbetat 
med sin nuvarande chef för alltid. Detta agerande stämmer överens med Brasiliens höga 
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osäkerhetsundvikande. Hofstede skriver att människor från kulturer med högre nivå av 
osäkerhetsundvikande undviker tävling. Detta fann vi inga tecken på hos de deltagare i vår 
studie som kom från kulturer som i Hofstedes kulturdimensionsteori uppvisade hög nivå av 
osäkerhetsundvikande. Tvärtom såg de tävlingar som en naturlig del i arbetet och att de 
behövde tävla för att ha en chans att avancera i sitt yrkesliv och nå sina arbetsrelaterade mål. 
Tävlingsandan hos de utlandsfödda talar för lågt osäkerhetsundvikande vilket återigen 
motsäger Hofstede, Hofstede och Minkovs (2010) studier. Dock tyder lojalitetsdiskussionen 
på att de utlandsfödda kommer från kulturer med högt osäkerhetsundvikande vilket 
överensstämmer med de fyra utländska nationernas värden. Vår uppfattning är att det är 
tänkbart att det inom vissa kulturer kan råda ett högt osäkerhetsundvikande i förhållande till 
överordnade men kanske inte i relation till kollegor på samma hierarkiska nivå som dem 
själva. Det skulle i så fall kunna förklara varför de med annat kulturellt ursprung i studien 
agerade lojalt gentemot chefen men inte tenderade att vara osäkerhetsundvikande gällande 
kollegor. 
 

6.2.2 Mental programmering 
 
Trompenaars och Hampden-Turner (2012) beskriver att det som fungerar bra i en kultur inte 
fungerar bra i en annan. Samtliga utländska intervjupersoner med undantag för en 
australiensare berättade om upplevelser där deras kulturella agerande och tänkande i olika 
situationer inte fungerade särskilt bra i den norska kulturen. Som konsekvens av detta har 
intervjupersonerna förändrat sina sätt att agera och tänka, vilket i sin tur kan ha påverkat 
resultaten från konflikt- och kulturskalan. Enligt Hofstede, Hofstede och Minkov (2010) är 
det väldigt svårt för människor att lära om hur de tänker, känner och agerar, vilket gör 
processen att lära nytt väldigt vansklig. Några intervjupersoner beskrev också starka känslor 
förknippade med förändringarna. En bosnier tyckte exempelvis att det kändes bra att inte 
längre interagera i alla oenigheter som uppstår. En iranier uttryckte positiva känslor till sin 
nya inlärning avseende indirekt feedback. Bara tankarna på att få direkt feedback, vilket 
denna iranier sade var normen i sitt hemland, skapade obehag hos iraniern. I studien fann vi 
att norrmännen lär om i mindre utsträckning än de utländska intervjupersonerna, vilket delvis 
kan ha att göra med det som en norrman själv uttryckte: att de inte vill anpassa sin kultur till 
andra kulturer. När ledarskapet frångick de norska normerna och blev mer hierarkiskt hotade 
flera norska medarbetare med att säga upp sina anställningar. Norrmännen valde även att 
avstå från interaktion på möten när brasilianare började diskutera på sätt som avviker från 
norska normer. Detta skulle kunna bero på att norrmännen tillhör majoritetskulturen och 
måhända inte upplever att de behöver anpassa sig. 
 
Variansanalysen av konfliktskalan visar samma sak som beskrivningarna ovan från 
intervjupersonerna. De utlandsfödda var mer kompromissvilliga än norrmännen. 
Norrmännens medelvärde för kompromissande nära mittpunkten kan till och med anses vara 
väldigt högt för norrmännen som ställde sig på tvären när ledarskapet frångick de norska 
normerna. Samtidigt yttrade inte någon utländsk intervjuperson missnöje varken mot det 
stereotypt norska ledarskapet eller mot ledarskapet som frångick de norska normerna, vilket 
gör att värdet för kategorin kompromiss på 4 hos de utländska medarbetarna framstår som 
mer riktigt. Även resultatet från kulturskalan stärker dessa resultat då norrmän i mindre 
utsträckning följde kollektivistiska sociala normer än de utlandsfödda intervjupersonerna. 
 
Hofstede, Hofstede och Minkovs (2010) teori om mental programmering kan bara delvis 
styrkas i denna studie. Några norrmän menade att kultur inte påverkar oenigheterna på 
arbetsplatsen. Resultatet tyder på det motsatta. Tydliga kulturella drag kunde ses hos studiens 
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intervjupersoner.  Samtidigt som kultur har en stor inverkan på människors tankar, känslor 
och agerande visade intervjupersonerna från utlandet att förmågan att lära om avseende dessa 
tre faktorer var möjligt som minoritet i en annan kultur. 
 

6.2.3 Maktdistans 
 
Den norska chefen förknippade den tillförordnade chefens auktoritära agerande med 
okunskap. Chefen sade att ingen utländsk medarbetare uttryckte något missnöje med denna 
auktoritära ledarstil medan flertal norrmän upplevde vantrivsel och hotade med uppsägningar. 
Dessa reaktioner menar Hofstede (2001) är typiska för länder som Norge med låg maktdistans 
där medarbetare bör medverka i beslutsfattande och där ledarskapet bör vara konsultativt. Att 
chefen förknippade denna ledarstil, som avviker från norska normer, med okunskap kan 
därför också betraktas som stereotypt norskt liksom de norska medarbetarnas vantrivsel under 
sådant ledarskap. Resultatet av norrmännens åsikter överensstämmer därför väl med 
Hofstedes (2001) åsikt om Norges låga maktdistans.  
 
Hofstede (2001) anger att maktdistans innefattar ojämlikhet och i vilken grad människor 
förväntar sig att makt är ojämlikt fördelad. Både Brasilien och Iran har höga värden på 
maktdistans utifrån Hofstedes kulturdimensionsteori jämfört med de andra länderna i studien, 
och detta återspeglades i intervjuerna med medarbetarna från dessa två länder. Exempelvis 
förväntade sig iranierna ojämlik maktfördelning och att chefen skulle bestämma. Alla 
brasilianare påpekade också att hierarkin är tydligare i Brasilien och att order från 
överordnade följs utan frågor. 
 

6.2.4 Individualism kontra kollektivism 
 
Enligt Hofstede, Hofstede och Minkovs (2010) forskning härstammar majoriteten av våra 
utländska intervjupersoner från kollektivistiska kulturer där normen är att ge indirekt och 
subtil återkoppling till varandra. Här skiljde sig respondenternas åsikter från ovan nämnda 
forskares resultat då samtliga intervjupersoner från utlandet föredrog att kommunicera direkt i 
konfliktsituationer. I intervjuerna beskrevs istället att merparten norrmän kommunicerade 
indirekt när oenigheter uppstod, både av de utländska intervjupersonerna och av dem själva. 
Att norrmännen på forskningsavdelningen inte accepterade direkt kommunikation framstod 
som underförstått av samtliga intervjupersoner. 
 
Hofstede, Hofstede & Minkov (2010) beskriver även att människor från individualistiska 
kulturer strävar efter att behandla alla individer lika i motsats till kollektivistiska kulturer där 
människor i inomgruppen behandlas bättre än i utomgruppen. Detta överensstämmer med 
resultatet i denna studie. En norrman uttryckte explicit att alla individer bör behandlas lika 
och ett fåtal andra intervjupersoner påpekade att information har undanhållits från kollegor på 
arbetsplatsen. En utländsk intervjuperson specificerade att det var utländska medarbetare som 
undanhöll information från utomgruppen de norska medarbetarna, de som inte behöver arbeta 
lika hårt som de utländska medarbetarna. De utländska medarbetarna föredrog istället att dela 
med sig av hjälp och forskningsresultat till andra personer från utlandet. Konfliktskalans 
kategori ”samarbetande” har ett väldigt högt medelvärde vilket tyder på att intervjupersonerna 
eftersträvade lösningar som tillfredsställde alla parter. Från detta avvek de utländska 
intervjupersonerna genom att undanhålla information från norrmännen. 
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6.2.5 Stereotypisering – hjälper eller stjälper? 
 
I intervjuerna framkom att vissa intervjupersoner, både norska som utländska, ansåg att 
kulturell förståelse underlättar för mångkulturell samverkan och mångkulturell 
konflikthantering. Några intervjupersoner var dock av motsatt åsikt. En norrman påstod till 
exempel att bara personligheter påverkar människor och att kultur inte påverkar människor 
alls. Därför bidrog inte kulturell förståelse med någonting positivt i detta avseende menade 
norrmannen. Det var denna norrman som berättade om en oenighet med en brasilianare som 
först upplevdes som en allvarlig konfrontation på grund av brasilianarens höga röst. Men 
brasilianaren menade att hen bara agerade utifrån sitt kulturella ursprung. 
 
Intervjupersonerna beskrev hur mångkulturell interaktion på arbetsplatsen hade misstolkats. 
Exempel på detta är indirekta budskap från norrmän som upplevdes som förvirrande och 
kunde misstolkas. Kommunicerandet bland de utländska medarbetarna kunde upplevas som 
aggressivt och attackerande av norrmännen. Således berättade flertal intervjupersoner från 
olika kulturer om situationer relaterade till missförstånd där missförstånden grundar sig i 
okunskap om kulturella skillnader. Detta förefaller stämma väl in på Trompenaars och Lloyds 
(1993) åsikt om att stereotypisering snarare hjälper än stjälper kulturell samverkan. Eftersom 
det är oundvikligt att stereotypisera människor håller vi med Trompenaars och Lloyd som 
menar att vetenskapligt grundade stereotyper borde uppskattas och accepteras. En rättfärdig 
kulturell stereotypisering skapar förståelse för en mångfald människor, inte konflikter som 
Larsen (2002) skriver. Vi menar att kännedom och förståelse för kulturella särdrag kunde ha 
minimerat eller eliminerat de exemplifierade missförstånden ovan. Hofstede, Hofstede och 
Minkov (2010) menar att insikt i kulturella ursprung gör att individers beteende kan förutses. 
Med sådan kännedom kan människor anpassa sig till andra kulturer i konfliktsituationer, 
vilket Busch (2012) redogjorde för var möjligt, och därigenom erhålla bättre utfall i 
konflikterna i form av exempelvis färre missförstånd. 
 
Konfliktskalans kategori ”konfronterande” som beskriver i vilken utsträckning personer 
agerar aggressivt för att få sin vilja igenom har ett medelvärde nära mittpunkten för både 
norrmän och utlandsfödda. Dess resultat visar att norrmännen är aningen mer konfronterande 
än de utlandsfödda. Det som återberättas från intervjupersonerna tyder dock på det motsatta, 
att det råder väldigt stora skillnader avseende konfrontation norrmän och utlandsfödda 
emellan samt att norrmännen är mindre konfronterande än de utlandsfödda. 
 
Orsaken till resultatet är svårt att dra slutsatser om, men vi spekulerar i om svaret finns bland 
intervjupersonernas subjektiva tolkningar om vad som utgör ett aggressivt beteende. De 
kanske definierar begreppet konfronterande på olika sätt. Norrmännen verkade vara ense om 
att brasilianarna agerade aggressivt. Men trots att brasilianarna efter många år förstått att 
deras agerande kan tolkas som aggressivt av norrmännen förklarade de att agerandet inte är 
aggressivt. Agerandet är snarare normen för brasilianare. Därför är det troligt att brasilianarna 
likt övriga intervjupersoner inte uppfattade sin konfliktstil som varken aggressiv eller alltför 
tillbakadragen trots att beteenden skilde sig markant mellan norrmän och utlandsfödda. 
Tvärtom förhöll samtliga intervjupersoner sig till normen i respektive kulturer vilket kan 
förklara de två medelvärdena. Dessutom upplevde de utlandsfödda att de hade anpassat sitt 
beteende till majoritetskulturen, vilken de upplevde vara mindre konfronterande. Det kan 
också förklara varför de utländska uppfattade sig som mindre konfronterande. 
 
En annan potentiell förklaring till resultatet avseende konfrontering är att konfliktskalan kan 
ha besvarats utifrån situationer med överordnande. Norrmännen i studien föreföll vara mer 
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konfrontativa mot överordnade än de utländska medarbetarna vilket i sin tur skulle förklara 
norrmännens höga värde på konfronterande jämfört med de med utländskt ursprung. 
 

6.2.6 Maskulinitet kontra femininitet 
 
Hofstede (2001) beskriver att människor från maskulina kulturer lever för att arbeta snarare än 
tvärtom. Han menar att erkännande i arbetslivet och karriäravancemang är utmärkande för 
maskulina kulturer, vilket väl stämmer överens med de utlandsföddas mentala 
programmering. Intervjupersonerna beskrev hur människor från utomnordiska kulturer 
tenderade att vara mer målinriktade och fokuserade på att vinna argumentationer än 
människor från norden. De utländska intervjupersonerna berättade även att 
karriäravancemang, hårt arbete och erkännande i arbetslivet var viktigt för dem. En 
brasilianare blev exempelvis irriterad när denne bidrog med hjälp i ett forskningsprojekt men 
inte fick något erkännande för det. Att utländska medarbetare undanhöll information från 
norrmännen är ytterligare någonting som tyder på strävan att själva avancera i arbetslivet. De 
betraktade norrmännen som en konkurrenskraftig motpart i den tävlingsinriktade 
arbetsmiljön. 
 
Chefen beskrev att utlandsfödda arbetade mycket mer än norrmän. De var mer ambitiösa och 
mer motiverade att prestera väl menade denne. Detta stärker Hofstede, Hofstede och Minkovs 
(2010) studier som visar att Norge är extremt feminint jämfört med de fyra övriga kulturerna 
som är cirka tre till åtta gånger mer maskulina än Norge. 
 

6.3 Slutsats 
 
Studien kan vara till hjälp för personer som vistas i miljöer med kulturell mångfald. Den kan 
ge läsaren inblick i varför konfliktsituationer i sådana miljöer kräver förståelse för olika 
kulturer. De kulturella skillnaderna som har uppmärksammats var betydligt mer komplexa 
och spelade större roll än vad vi kunde ana. Att alla människor har olika personligheter som 
speglar hur de reagerar och agerar i konfliktsituationer tog vi för givet, men studiens empiri 
visade att även kultur spelar en väldigt stor roll i detta. 
 
Medarbetarna upplevde att konflikter hanteras och tolkas olika beroende på den kultur de 
härstammar från. De utlandsfödda lyfte sin åsikt och argumenterade för den. Norrmännen 
undvek istället argumentationer vilket är förståeligt eftersom de kan ha svårt för att hantera 
konflikter konstruktivt. Norrmännens konfliktundvikande kunde förorsaka missförstånd bland 
de utländska medarbetarna som beskrev hur de försökte dra ut orden ur munnen på 
norrmännen för att få grepp om konflikter. Någon utländsk intervjuperson uttryckte till och 
med att telepati var nödvändigt för att verkligen förstå dem. Den här mångkulturella mixen, 
konfliktagande med konfliktundvikande, resulterar till exempel i att norrmän inte tar lika 
mycket plats som medarbetare från andra kulturer under möten. 
 
Chefen i studien ansåg att förståelse för olika kulturer var grundläggande för hur konflikter 
skulle bemötas och lösas. Chefen såg tydliga skillnader mellan norrmän och utlandsfödda som 
måste beaktas. Exempelvis upplevde chefen att individuellt fattade beslut bättre accepterades 
av utlandsfödda än norrmän. Chefen upplevde också att olika ledarstilar accepterades bättre 
av utlandsfödda än norrmän som endast accepterade norskt stereotypt ledarskap. Att anamma 
en ledarskapsstil i Norge som avviker från norska normer vore därför oklokt. 
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6.3.1 Framtida forskning 
 
Under arbetsprocessen fann vi flera saker som skulle vara intressanta att fördjupa studier 
inom. Ett större urval ger möjlighet att studera och jämföra fler kulturer med varandra samt att 
skapa förutsättningar för ett generaliserbart resultat. 
 
Det skulle även vara intressant att följa en mångkulturell organisation i deras verksamhet 
genom observationer för att få en inblick i hur konflikter hanteras i verkligheten snarare än 
hur de upplevs. Mer omfattande enkätstudier med ett större antal personer i urvalet skulle ge 
fylligare resultat där exempelvis fler korrelationer mellan olika kulturella aspekter skulle 
kunna undersökas. 
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Bilaga	1:	Informationsbrev	till	intervjupersoner 
 
Den informativa delen av mailet löd enligt följande: 
 
“This is a social science study that focus on cultural dimensions. I want to study how people from 
different cultures experience the interaction with each other at work. 
 
During this interview I will ask you some questions about how you experience disagreements at work. 
No one besides me or XXX [our contact person] has been or will be informed about your participation 
in this study. All material will only be used for scientific purposes, and your name won’t be 
mentioned. 
 
One interview will take approximately 45 min, and it is 100 % voluntary to participate. The interview 
will be held at your office ... and you do not have to prepare anything for our appointment.” 
 
 
 
 
  



 

 
 

Bilaga	2:	Intervjuguide	till	medarbetare 
 
Semistrukturerad intervjuguide för medarbetare 
 
Introduktion: This is a social science study that focus on cultural dimensions. We want to study how 
people from different cultures experience the interaction with each other at work. 
 
During this interview I will ask you some questions about how you experience disagreements between 
colleagues at work. There are no correct or wrong answers. It is your experience that is of importance. 
 
No one besides me (Marcus) and our contact person at this department has been or will be informed 
about your participation in this study. Because of that, all your answers will be connected to your 
nationality and your name will not be mentioned in this study. 
 
I would like to record this interview (sound only). I would then be able to write down what has been 
said and facilitate the analyze of this interview. The sound recording will be erased within a couple of 
days. Is this OK for you? 
 
The questions I am going to ask you are built on theories about conflict management and cultural 
dimensions. The results will only be used in our candidate essay. It will be available at the University 
of Borås library in Sweden. The participation is voluntary and you can chose to end this interview 
whenever you like. 
 
Bakgrundsfrågor 
 

1. Age: 
(Se vidare fråga 3). 
 

2. Position: 
(Vem intervjuar vi?). 
 

3. How long have you lived in Norway? 
a. Where did you live before that? 
b. Where are your parents from? 

(Detta vill vi veta för att få en uppfattning om var personer härstammar ifrån och hur länge personen 
har vistats i norsk kultur. Vill också veta deras kulturella familjeförhållanden). 
 

4. How long have you been working here? 
(Om de ex. är nyanställda kanske de inte har så stor inblick i verksamheten/kulturen). 
 
Konflikter 
 

5. How would you describe the word “disagreement” in a work related context? 
(Få en uppfattning/djupare förståelse för vad personen anser vara en konflikt. Grundläggande för 
resterande kommunikation).  
 

6. Is there anything specific that indicates whether a manager is good at managing disagreements 
or not? 

a. If the person does not understand the question: Are there certain characteristics or 
certain actions that makes a good conflict manager? 

b. If so: What? Which type of action/characteristics? Please explain. 
c. If not: Please explain.  

(Bör konflikthanteraren alltid anpassa sitt agerande utefter situation eller finns det någonting specifikt 
som utmärker en bra konflikthanterare?). 
 



 

 
 

 
 

7. Do you experience differences in disagreements between norwegians and people from other 
cultures? 

a. If so: Give me an example. What are the differences? 
b. If not: What are the similarities?  

(Få upplevelser om multikulturell interaktion). 
 
Personliga frågor 
 

8. Please describe a disagreement at work that you have experienced. 
(Behöver inte vara en konflikt personen har medverkat i). 

a. How did the two persons resolve that disagreement? 
i. What should they have done differently? 

ii. How would you have acted in the same situation? 
(Få konkreta exempel på agerande i en konfliktsituation). 
 

9. Have you ever opted to ignore a disagreement rather than interfere? 
a. If so; Please describe the situation and why you opted to ignore the disagreement. 

i. Can you describe the difference between when to ignore and when to 
interfere? 

b. If not: Explain your point of view. 
 

10. How do you act in disagreements with your boss? 
a. Do you act differently when disagreements with your co-workers arise? 

i. Please explain. 
(För att se hur maktdistansen yttrar sig). 
 

11. Can you describe a disagreement at work that ended in something positive. 
12. Can you describe a disagreement at work that ended in something negative. 

(Se vilket perspektiv intervjupersonen applicerar på oenigheter). 
 

13. How would you say that your culture (norms for instance) affects your acting in conflicts? 
(Se intervjupersonens kulturella förankring). 
 
Avslutningsvis 
 

14. Do you have anything to add? 
a. May I contact you if I have any further questions? 

(Fråga efter kontaktuppgifter). 
 
 
  



 

 
 

Bilaga	3:	Intervjuguide	till	chef 
 
Semistrukturerad intervjuguide för chef 
 
Introduktion: This is a social science study that focus on cultural dimensions. We want to study how 
people from different cultures experience the interaction with each other at work. 
 
During this interview I will ask you some questions about how you experience disagreements between 
colleauges at work. There are no correct or wrong answers. It is your experience that is of importance. 
 
No one besides me (Marcus) and our contact person at this department has been or will be informed 
about your participation in this study. Because of that, all your answers will be connected to your 
nationality and your name will not be mentioned in this study. 
 
I would like to record this interview (sound only). I would then be able to write down what has been 
said and facilitate the analyze of this interview. The sound recording will be erased within a couple of 
days. Is this OK for you? 
 
The questions I am going to ask you are built on theories about conflict management and cultural 
dimensions. The results will only be used in our candidate essay. It will be available at the University 
of Borås library in Sweden. The participation is voluntary and you can chose to end this interview 
whenever you like. 
 
Bakgrundsfrågor 
 

1. Age: 
(Se vidare fråga 3). 
 

2. Position: 
(Vem intervjuar vi?). 
 

3. How long have you lived in Norway? 
a. Where did you live before that? 
b. Where are your parents from? 

(Detta vill vi veta för att få en uppfattning om var personer härstammar ifrån och hur länge personen 
har vistats i norsk kultur. Vill också veta deras kulturella familjeförhållanden). 
 

4. How long have you been working here? 
(Om de ex. är nyanställda kanske de inte har så stor inblick i verksamheten/kulturen). 
 
Konflikter 
 

5. How would you describe the word “disagreement” in a work related context? 
(Få en uppfattning/djupare förståelse för vad personen anser vara en konflikt. Grundläggande för 
resterande kommunikation).  
 

6. Is there anything specific that indicates whether a manager is good at managing disagreements 
or not? 

a. If the person does not understand the question: Are there certain characteristics or 
certain actions that makes a good conflict manager? 

b. If so: What? Which type of action/characteristics? Please explain. 
c. If not: Please explain.  

(Bör konflikthanteraren alltid anpassa sitt agerande utefter situation eller finns det någonting specifikt 
som utmärker en bra konflikthanterare?). 
 
 



 

 
 

7. You are the manager of an international research team. Do you think it’s necessary (for you as 
a boss) to adjust the conflict management to a multicultural context? 

a. If so: Why? How? Please explain with an example. How do YOU adjust your conflict 
management to this context?  

i. How would you manage disagreements different if you where the manager of 
a completely norwegian workforce? Describe. 

b. If not: Why not? 
 (Anser personen att den kulturella aspekten skall tas i beaktande i konflikthantering? Här vill vi se 
om de upplever skillnader i hur de skall agera vid konflikthantering beroende på medarbetarens 
kulturella bakgrund). 
 

8. Do you believe that managing disagreements in an international environment is more difficult 
than to manage disagreements in a norwegian environment? 

a. If so: Why? Give me an example. What will be the differences? 
b. If not: Why? What will be the similarities?  

(Få upplevelser om kulturskillnader och se intervjupersonens kulturella förankring till maskulinitet 
och maktdistans [auktoritet]). 
 
Personliga frågor 
 

9. How do you act when disagreements arise? 
(Se vilken plats konflikthanteraren tar). 

a. How do you take initiative to resolve disagreements? 
i. Please give me an example. 

(För att se vilken approach chefer har till initiativtagande vid konflikthantering). 
 

10. Please describe a disagreement at work that you have experienced. 
(Behöver inte vara en konflikt personen har medverkat i). 
 

11. How did you act in that situation? 
(Få konkreta exempel på agerande i en konfliktsituation). 
 

12. Have you ever opted to ignore a disagreement rather than interfere? 
a. If so; Please describe the situation and why you opted to ignore the disagreement. 

i. Can you describe the difference between when to ignore and when to 
interfere? 

b. If not: Explain your point of view. 
 

13. Can you describe a disagreement at work that ended in something positive. 
14. Can you describe a disagreement at work that ended in something negative. 

(Se vilket perspektiv intervjupersonen applicerar på oenigheter). 
 

15. How would you say that your culture (norms for instance) affects your acting in conflicts? 
(Se intervjupersonens kulturella förankring). 
 
Avslutningsvis 
 

16. Do you have anything to add? 
a. May I contact you if I have any further questions? 

(Fråga efter kontaktuppgifter). 
 



 

 
 

Bilaga 4: Kulturskalan och konfliktskalan 
 
The following is a list of opposing beliefs. Circle the number that reflects your personal 
position along the continuum between these opposing beliefs: 

 
 

1. I enjoy being different                      I enjoy being similar 
         from others.     1    2    3    4    5                           to others. 
 

 
2.       I see myself as                      I see myself as part 

              independent     1    2    3    4    5                  of a social group. 
         from others. 

 
 

3. I present my personal                     I present my group’s 
     accomplishments when     1    2    3    4    5       accomplishments when 

 meeting new people.                      meeting new people. 
 
 

4. It is important for me                       It is important to me 
         to act as an      1    2    3    4    5           to be a member of a 

               independent person.                               group. 
 
 

5.  When I have a need,                When I have a need, 
    I rely on my self.     1    2    3    4    5      I turn to others for help. 

 
 
6.  If there is a conflict                If there is a conflict  

            between personal and                  between personal and 
      group values, I follow      1    2    3    4    5        group values, I follow 

  my personal values.             the values of the group. 
 
 

7.          I do what is               I do what the people 
                  enjoyable to me     1    2    3    4    5                  around me feel is 

                personally.                     most enjoyable to do. 
  
       

8.            I follow my                I follow the group’s 
            personal attitudes.     1    2    3    4    5                  norms and rules. 

               
 

9. When making decisions,               I take the feelings of          
I am not overly sensitive                   people around me 
to the feelings of other     1    2    3    4    5                into account when           

     people around me.                           making decisions. 
 
 

10.     I do not hesitate to                        I maintain established  
     change my relationships                         relationships even if 

               even if it is not in my     1    2    3    4    5                they are not in my                                
                 best interest at the                best interest anymore. 
     moment to do so. 



 

 
 

Use the following scale to indicate the amount of your agreement with each of the following statements 
about how you deal with conflict: 

 
 

 1  2  3  4  5 
                         Strongly disagree      Strongly agree 

 
 
 

1. _______      I try to avoid stating my opinion in order not to create disagreements. 
 
 

2. _______      When there is a disagreement, I try to satisfy the needs of other people involved. 
 
 

3. _______       I use my influence to get my position accepted by others. 
 
 

4. _______      I try to find the middle course to resolve differences. 
 
 

5. _______      I try to discuss an issue with others to find a solution acceptable for all of us. 
 
 

6. _______      I keep my opinions to myself if they disagree with other’s opinions. 
 
 

7. _______      I usually go along with the desires of others in a conflict situation. 
 
 

8. _______      I am usually firm about advocating my side of an issue. 
 
 

9. _______      When I negotiate, I usually win some and lose some. 
 
 

10. _______      I like to work with others to find solutions to a problem that satisfy everyone. 
 
 

11. _______      I try to avoid disagreements with others. 
 
 

12. _______      I often go along with the recommendations of others in a conflict. 
 
 

13. _______      I stick to my position during a conflict. 
 
 

14. _______      I negotiate openly with others so that a compromise can be reached. 
 
 

15. _______       To resolve a conflict, I try to blend the ideas of all of the people involved. 
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