
 
 
* Jag vill tacka min handledare Ingemar Torbiörn som med sina frågor och kunskap har väglett mig. 
Dessutom vill jag tacka alla respondenter som har deltagit och därmed bidragit till min studie. 

”Men, vi som är så lika!” 
 

En studie av tidsuppfattning i norsk-svenska organisationer 
 

Christel Lilledal Bergqvist 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur man inom affärslivet i 
Norge och Sverige hanterar och uppfattar tidsdimensionen och försöka 
belysa om detta har effekt på det subjektivt upplevda samarbetet. Ett 
antal människor på ledningsnivå inom norsk-svenska bolag har 
deltagit i studien, som har omfattat enkäter, ”Cottle-tester” och 
intervjuer. 
Respondenterna har först fått ge uttryck för sin bild på sig själva och 
därefter hur de uppfattar ”motparten” med hänsyn till tidsaspekten. 
Sedan mättes den beroende variabeln, det upplevda samarbetet, med 
en enkät. Resultaten visade att den bild man har av sig själv inte alltid 
stämmer överens med den bild motparten har, dessutom verkar 
norrmän vara något mer positiva i sin syn på samarbetet med svenskar 
än tvärtom. Både N och S visade att de var mer inriktade på framtid 
och nutid än förtid, men det fanns en skillnad mellan grupperna när 
det gällde förtid. Det fanns också en skillnad mellan grupperna när det 
gällde inställningen till att vara punktlig, och hålla sig till fastlagda 
planer, där den svenska gruppens poäng var högre än den norska 
gruppens poäng. Intervjuerna visade att det finns en önskan om att 
vara bättre förberedd inför mötet med ”grannarna”, något som gällde 
särskilt de svenska respondenterna. Många respondenter var 
engagerade och delade med sig av sina erfarenheter, vilket tyder på att 
ämnet upplevs som angeläget.  
 
Nyckelord: Tid, norsk, svensk, samarbete, kulturjämförande. 
 

Inledning 

 
Norge och Sverige är grannländer. Av många utomlands anses vi vara på gränsen till 
identiska med varandra. Våra kulturer är likartade och språken har stora likheter. ”At 
norsk er et nabospråk og ikke et fremmedspråk, ser vi tydelig også når det gjelder 
ordforrådet. Over 90% av orda i et rimelig stort ordforråd er felles og mindre enn 10% 
er ulike.” Fjeldstad, A., Hervold, K. (1989) Sid 70-71. 
 
I doktorsavhandlingen ”Homo Nordicus” av Hans E. Andersson (2001) studeras bl.a. en 
nordisk identitet och Andersson citerar Etzioni när han ger en förklaring till att välja just 
Norden som en sammanslutning av länder som karakteriseras av en rad gemensamma 
drag. 
 



 2 

”There is no region in Europe and few exist in the world where culture, tradition, 
language, ethnic origin, political structure, and religion- all “background” and 
identitive elements- are as similar as they are in the Nordic region.” (Etzioni, 1965, 
sida 220) 
 
När vi är utomlands uppfattas vi som ”skandinaver”. Starka band och geografisk närhet 
har underlättat våra relationer genom historien och i vissa gränsområden talas dialekter 
som ger uttryck för denna närhet. 
Som grannländer utgör vi viktiga handelspartners för varandra, norsk-svensk handel 
överstiger 85 miljarder årligen (källa: Norsk-Svensk Handelskammer). I Sverige finns 
det drygt 39000 svenskar som har norska arbetsgivare, antalet norska dotterbolag 
uppgår till strax över 1000 (källa; DN 15 oktober, 2002), och i Norge finns det mer än 
2000 svenska dotterbolag (källa: Norsk-Svensk Handelskammer). Med detta som 
bakgrund kan det vara relevant att undersöka och jämföra (cross-cultural) aspekter vid 
den norska respektive den svenska kulturen i affärssammanhang och försöka få en bild 
av hur mötet mellan kulturerna kan te sig konkret i samarbetet mellan parterna (inter-
cultural). 
 
”Likheterna maskerar” 
 
Likheterna på ytan kan resultera i att vi inte är tillräckligt uppmärksamma på vissa 
grundläggande strukturer som finns inom respektive kultur. 
Vi luras av ytan och utgår ifrån att allt är ”precis som hemma”. Likheterna kan då i vissa 
fall vara förrädiska, eftersom vi inte lägger ner tid på att förbereda oss inför eventuella 
samarbeten. Vi tolkar allt som sägs och görs utifrån vår egen kulturs grundläggande 
referensramar. Synliga skillnader har den fördelen att man kan se dem och försöka 
hantera dem på ett bra sätt, medan osynliga skillnader som ackompanjeras av stora 
ytliga likheter är mer komplicerade att hantera. Den egna kulturens grundläggande 
antaganden upplevs som så självklara att de aldrig ens diskuteras eller ifrågasätts i 
motsättning till värden och normer som tar sig konkreta uttryck, t.ex. hur man skall 
hälsa på varandra. 
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Mårtensson (1998) illustrerar de olika kulturnivåerna utifrån en modell som bygger på 
Scheins (1992) modell av kulturnivåer. 
 
 
 
Artefakter -  Synliga organisatoriska strukturer och 

processer (svåra att tolka) 
�  �  
Sammanhörande värden-  Strategier, mål, filosofier (berättigande i 

anslutning till dessa) 
�  �  
Grundläggande antaganden om:  (Omedvetna föreställningar som man tar för 

givna, perception, tankar och känslor) grunden 
till värden och handlingar. 

 
-vad som är sanning och verklighet 
-tidsorientering 
-rumsorientering 
-människans natur 
-mänslig aktivitet 
-relationer mellan människor 

 
Figur 1 
Figuren visar hur kulturnivåerna är hänger samman. 
 
Modellen kan, förutom att illustrera komplexiteten vid kulturella jämförelser, ge stöd åt 
min tanke att den svenska och norska kulturen kanske skiljer sig åt på den 

Artefakter 

Sammanhör
ande värden 

Grundlägga
nde 

antaganden 
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grundläggande nivån, men inte på de två övre i någon särskild nämnvärd grad. Dvs. att 
”den grundläggande nivån” motsvarar grundläggande antaganden som inte är synliga, 
och därmed inte lika lätta att hantera. Ett exempel på hur detta kan te sig mellan två 
”grann-länder” ger Rita Mårtenson (1998, sida 58). 
 

man kunde konstatera att av de 32 kanadensiska detaljhandelsföretag som 
hade gått in på den amerikanska marknaden hade 80% misslyckats. Detta 
gjorde att de ville besvara frågan varför kanadensiska detaljhandelsföretag 
som var framgångsrika i Kanada ändå misslyckades på den amerikanska 
marknaden som är den närmaste marknaden till Kanada kulturellt och 
geografiskt. De fann att den psykiska närheten till USA maskerade 
väsentliga skillnader och den nödvändiga känslan av osäkerhet som krävs 
för att göra riktiga bedömningar och beslut. 
 

 
Nordström (1991) redovisar svenska företagsledares syn på ”psykiskt avstånd” till 
marknader utomlands, där det psykiska avståndet indikerar svenska företags närhet till 
andra lands kulturer och preferenser. Resultat från några länder följer:  
 
Norge 0,5 
Danmark 3,3 
Finland 8,5 
England 14,8 
Väst-Tyskland 17,7 
 
(Låg index indikerar stor grad av närhet, maximal index är 100) 
 
Index för Norge 0,5 visar att de svenska företagsledarna upplever att Norge är 
”närmast” sig själva. Vad händer i mötet med norrmän när utgångspunkten är att ”det är 
ingen skillnad”? När det ”psykiska avståndet” är litet kan det maskera de olikheter som 
ändå finns och eventuellt försvåra samarbete mellan parterna. Det är inte ovanligt att 
man förbereder sig inför ett viktigt affärsmöte i ett annat land med en annan kultur än 
den egna, dvs. att man lär sig de enklaste ”tumreglerna” för att undvika missförstånd 
som bygger på olika kulturbakgrunder. Inför möten med närliggande kulturer är det lätt 
att glömma bort eller välja bort förberedande aktiviteter, helt enkelt för att man utgår 
från att det är ”precis som hemma”. Att välja bort en eventuell förberedelse ”stöds” ofta 
av böcker inom ämnet, där norden och Skandinavien oftast klumpas ihop som en enhet. 
Syftet med många böcker av typen ”business i andra kulturer” är att ge en kort bakgrund 
om de olika kulturerna och vad man skall tänka på för att underlätta kontakten. 
Genomgången är ofta av en ganska ytlig karaktär, och kan innehålla information som 
följande citat, 
 
“The reserved Swedes maintain an arms-length distance at business meetings, while 
expressive counterparts like to move in close. Swedes also smile less than Americans 
and Latins” (Gesteland, 2002) 
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“Be aware that if a public holiday falls on Thursday, Norwegians are likely to take 
Friday off. They also like to leave the office promptly at closing time.” (Gesteland, 
2002) 
 
Tanken med uppsatsen är att undersöka om det finns olikheter mellan norrmän och 
svenskar, trots de ytliga likheterna och den geografiska närheten, utifrån en bestämd 
kulturdimension, ”uppfattning av tidsaspekten” och sedan koppla det till hur man 
subjektivt upplever samarbete. 
 

Allmän teoretisk bakgrund 
 
Syftet med den aktuella studien är att göra en kulturjämförande (cross-cultural) 
undersökning och sedan undersöka vad som händer i själva kulturmötet (inter-cultural) 
mellan den norska och svenska affärskulturen utifrån den aspekt som är valt att 
jämföras. D.v.s. att först jämföra norrmän och svenskar utifrån den valda 
kulturdimensionen ”tid”, både uppfattningen om sig själva och den uppfattning de har 
av ”motparten”, och sedan studera om eventuella upplevda skillnader kan ha effekt på 
det upplevda samarbetet. Men först diskuteras några grundläggande begrepp inom 
området Cross-Cultural Psychology, som definieras av Segall, Dasen, Berry och 
Poortinga (1990, sida 1) på följande sätt: 
 

“Cross cultural psychology is the scientific study of human behaviour and its 
transmission, taking into account the ways in which behaviours are shaped an 
influenced by social and cultural forces”  

 
Inom Cross-Cultural Psychology gör man en distinktion mellan Cross-cultural och 
Inter-cultural studies, där följande citat får belysa skillnaden mellan och innebörden av 
begreppen 
 

”den första avser ”kulturjämförande” forskning (”cross-cultural”) i vilken 
förhållanden i olika kulturer klarläggs och jämförs, kontra forskning om 
”kulturmöten” (”inter-cultural”) som avser fenomen som uppstår i 
sammanhang där olika kulturer konfronteras. Kulturjämförande studier 
säger ofta föga om vad som händer i kulturmöten, och forskning om sådana 
möten säger ofta litet om vari kulturskillnader består.”  (Torbiörn, 1994, 
sida 63) 

 
 
Vidare görs inom cross-cultural forskning en distinktion mellan begreppen ”emic” och 
”etic”. Segall et al. (1990) antyder i avsnittet om metodologi i cross-cultural forskning 
att det finns två nivåer av analys i studiet av mänskligt beteende, ”emic” eller ”etic”.  
 
En definition på distinktionen mellan “etic” och “emic” ger Torbiörn (1994, sida 64) 

 
”Den andra distinktionen som skall göras är den mellan kunskap som 
speciellt gäller en viss eller vissa kulturers förhållanden, s.k. ”emic”, kontra 
kunskap om kulturers roll och betydelse generellt, s.k. ”etic”. De flesta 
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kulturjämförande studier avser två eller ett fåtal kulturer och ger kunskap 
som är ”emic”, dvs. kulturspecifik”  
 

Dessa begrepp är essentiella för att kunna bedriva meningsfull forskning och ger en viss 
struktur vid jämförande kultur studier inom psykologisk forskning. Distinktionen är 
även av betydelse för vilken utgångspunkt man har, d.v.s. valet mellan att söka efter 
likheter, generella och universella dimensioner (etic) eller olikheter, ”lokala yttringar” 
(emic) eller specifika företeelser av den underliggande dimensionen. Hofstede (2002, 
sida 24) ger en ”enklare” förklaring här nedan. 
 

“Throughout the history of the study of culture there has been a dispute 
between those stressing the unique aspect and those stressing the comparable 
aspects. The first holds that “you cannot compare apples and oranges”, 
whereas the second argue that apples and oranges are both fruits and can be 
compared on a multitude of aspects, such as price, weight, color, nutritive 
value, and durability. The selection of these aspects obviously requires an a 
priori theory about what is important in fruits.” 
 

Följande citat belyser förhållandet mellan den kunskap som erhålls när emic och etic 
forskning bedrivs, och där en kombinerad approach rekommenderas. 
 

”Triandis (e.g., Triandis, 1978; Hui & Triandis, 1985) has recommended 
the”combined etic-emic” approach, which is similar to the strategy 
advocated by Berry. The researcher begins with a construct that appears to 
be etic and then develops emic (culture-appropriate) ways of measuring it. 
This implies that instruments are constructed locally in each cultural setting. 
It is claimed that with such an instrument an emically defined etic construct is 
obtained that can be used for comparisons.” Berry et al. (1992, s 234-235) 

 
 
 
”The comparison of cultures presupposes that there is something to be compared- that 
each culture is not so unique that any parallel with another culture is meaningless.” 
Hofstede (2001, sida 24)  
 
 
I föreliggande studie har ”uppfattelsen av tid” valts som ett uttryck för en 
kulturdimension som är av generell art, dvs. ”etic”. Dock är studien av emic art, då 
syftet är att jämföra två länder med varandra, men valet av kulturdimension vilar på 
tidigare forskning inom det ”generella” s.k”etic”. 
 

Val av dimension för jämförelse; ”uppfattning av tid” (varför relevant att jämföra tid?) 
 
I den aktuella studien undersöks ”tid” som en underliggande kulturdimension, hur 
människor uppfattar och behandlar tidsaspekten varierar från kultur till kultur, men den 
aktuella jämförelsen utgår från att ”tid” är lika mycket en underliggande dimension för 
svenskar som för norrmän. Stöd för tanken att ”tid” är en universell, gemensam 
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kulturdimension finns inom olika forskningsområden, här presenteras några av de 
definitioner och förklaringar som är relevanta ur ett kulturjämförande perspektiv. 
Levine (1997) beskriver hur människor förhåller sig till tid och hur tid blir en integrerad 
del av människor i en kultur. 

 
“No beliefs are more ingrained and subsequently hidden than those about 
time. Almost thirty years ago anthropologist Edward Hall labelled rules of 
social time the “silent language.” The world over, children simply pick up 
their society’s conceptions of early and late; of waiting and rushing; of the 
past, the present, and the future. There is no dictionary to define these rules 
of time for them, or for strangers who stumble over the maddening 
incongruities between the time sense they bring with then and the one they 
face in a new land.” (s 15-16) 

 
Levine diskuterar möjligheten av ett sammanhang mellan en kulturs tempo och en 
annan kulturdimension; ”individualism-collectivism”. Kopplingen kan vara intressant 
för denna studie eftersom många respondenter verkade uppfatta norrmän som mer 
”individualistiska”. Levine (1997) säger vidare att 
 

”A culture’s basic value system is also reflected in its norms about tempo” 
Levine (1997, s 18) 

 
Hall (1984) behandlar kultur och tidsdimensionen i boken ”The Dance of Life- The 
Other Dimension of Time”, där följande citat kommer från bokens introduktion  
 

”A complicating factor in intercultural relations is that each culture has its own 
time frames in which the patterns are unique. This means that to function 
effectively abroad it is just as necessary to learn the language of time as it is to 
learn the spoken language.” (sida 3) 
 

Hall menar att vi har en mängd olika “tidstyper”, och att de olika typerna av tid hänger 
nära samman med människors kultur. Det grundläggande är att tid och kultur står i ett 
nära förhållande till varandra, och att genom studier av hur människor förhåller sig till 
tid kan man lära sig något om kulturen som de tillhör. 
 
Eisler (1993) har undersökt tids perception och subjektiv tids ”duration” ur olika aspekt, 
kön, ålder och kultur och ger förslag till olika riktningar för framtida studier inom 
ämnet, ett av hennes förslag lyder: 
 
“If we accept the view that culture is one of the most important determinants of human 
behavior, then a cross-cultural approach to the study of time and time perception 
should provide valuable insights” (sida 30) 
 
Syftet med denna studie är inte att analysera Norge och Sverige som nationer, däremot 
förutsätts det att de personer som studeras här är bärare av sin kulturs inställning till tid. 
Syftet är att undersöka norrmän och svenskar som möts under arbetsrelaterade former 
inom norsk-svenska företag. Schein (1992, sida 114) ger en förklaring till varför just 
tidsdimensionen är viktig när man studerar olika kulturer på organisationsnivå. 
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”There is probably no more important category for cultural analysis than 
the study of how time is conceived and used in a group or organization. 
Time imposes a social order, and how things are handled in time conveys 
status and intention. The pacing of events, the rhythms of life, the sequence 
in which things are done, and the duration of events all become subject to 
symbolic interpretation” 

 
Vidare ger Schein en bakgrund och indelning av olika tidsaspekter. Testerna i 
föreliggande undersökning speglar i något mått Scheins aspekter ”förtid-nutid-framtid 
orientering samt ”tidshorisont” 
 
Scheins indelning av tidsaspekten ger en relevant tolkningsram för tid och hur vi 
hanterar tid i arbetslivet, i organisationer, där sammansättningen ofta är heterogen.  
 
Mårtenson (1998, sidorna 96-103) ger en inblick i hur olika kulturer uppfattar ”tid” och 
vilken roll ”tid” spelar. 

 
”Tid ses som något vi måste sköta, och vår syn på tiden är mycket starkt 
påverkad av vilken kultur vi kommer ifrån. Det sätt på vilket vi ser på tiden 
påverkar hur vi planerar, hur vi väljer strategi och samordnar våra 
aktiviteter med andra. Man kan ge exakta eller ungefärliga tider för möten 
och avsätta kortare eller längre tid för dem”.  
 

Tid som utgångspunkt för jämförelse mellan norrmän och svenskar  
 
Fons Trompenaars och Charles Hampden-Turner (1998) har undersökt olika 
nationaliteters syn på tidsaspekten. De har bl.a. använt sig av Thomas Cottle’s ”Time 
Duration Test” (i en något omarbetat form). ”The Time Duration Test” var tänkt att 
försöka kartlägga om människor har ett långt eller kort tidsperspektiv. Norge och 
Sverige fick olika resultat, svenskarna har enligt denna undersökning en längre 
tidshorisont än norrmännen. Av 42 nationaliteter i undersökningen hamnade Norge på 
19:e plats och Sverige på 34:e plats, Hong Kong, som hade det längsta tidsperspektivet 
hamnade på 42:a plats.  
Kanske ligger det då något i uttalandet av Tormod Hermansen f.d. Telia-Telenor chef, i 
en intervju i norska Aftenposten 25.oktober 2001. 
 

”Tidshorisontene i politisk og kommersiell sammenheng er meget 
forskjellige” 
Han vil ikke ensidig legge skylden på svensk byråkrati, men fremholder at 
man i Sverige har en annen tradisjon for planlegging og forberedelse enn i 
Norge. Det er ikke tradisjon for svensk byråkratikultur i Norge. 
I Sverige skal det väre en plan for alt. I Norge er det mer planlegging og 
gjennomföring underveis: Veien blir til mens du går. Byråkrati dreper 
entusiasmen. Når du mister det tidsmessige trykk, blir kraften til 
gjennomföring borte.”  
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Kati Laine-Sveiby (1991) undersökte bl.a. svenskars och finländares inställning till 
planering. Resultaten är intressanta för denna studie, då den visar att två nordiska länder 
inte nödvändigtvis har samma inställning till hur tidsaspekten hanteras inom arbetslivet.  
 

”Skillnader i synen på planeringsperspektivets längd var en av orsakerna 
till friktion på de svensk-finländska arbetsplatserna. Svenskarna hade inte 
enbart planerat tidsförbrukningen på längre sikt: de följde också sin 
planering noggrannare än finländarna. Det innebar att de låste sig för 
längre perioder framöver och hade markanta svårigheter att på kort varsel 
ställa om planerna, om och när den finländska koncernledningen så 
önskade”. (Laine-Sveiby, 1991, s 64-65) 
 

Om det skulle vara så att svenskar har en speciell inställning till tid, och det märks 
i samarbete med finländare, finns det en möjlighet att denna tendens även kan 
studeras utifrån en jämförelse även med norrmän. Det var också många av de 
norrmän som kontaktades innan studien påbörjades som tog upp svenskars 
förhållande till tid, och från några svenskar kom det vissa kommentarer som tydde 
på att de uppfattade norrmän som mer otåliga. 
 
 
Tvärkulturell relevans 
 
En given kulturaspekt för jämförelse upplevs inte alltid som lika relevant för de 
undersökta grupperna. För medlemmar ur en kultur (här: nationalitet) kan ett fenomen 
upplevas som mycket viktigt, och frambringa en annan emotionell styrka än för 
medlemmar av en annan kultur. Det kan påverka resultatet av en jämförande studie, 
men studien ger också en möjlighet att upptäcka relevansen av studerat fenomen.   

 
”Uttrycket tvärkulturell relevans tar fasta på om det som mäts är av 
jämförbar betydelse i det sammanhang som studeras inom de kulturer som 
jämförs” (Torbiörn, 1994, sida 66).  

 
Hur hänger den bild respektive part har av sig själv ihop med den bild som ”motparten” 
har? Upplevs potentiella olikheter som större för den ena parten än för den andra, är de 
mer relevanta för den ena parten än för den andra? Kati Laine-Sveiby (1991) ger ett 
exempel på detta:  
 

”På den finländska sidan var man helt ovetande om dessa svenska 
reaktioner. Skillnaderna i synen på framförhållning var alltså ett ensidigt 
”svenskt” problem. Med detta vill jag inte påstå att dessa olikheter inte 
skulle ha försvårat samarbetet företagen emellan- i båda riktningar. Det jag 
däremot vill peka på är att finländarna själva inte tycks ha upplevt detta 
som problematiskt”. (Laine-Sveiby, 1991, sida 67) 

 
Den tvärkulturella relevansen kan påverka hur samarbetet uppfattas och hur det 
fungerar. Upplever den ena parten att ett fenomen är viktigt och känner sig emotionellt 
engagerad, kan det upplevas som nonchalant om den andra parten inte visar tecken till 
att erkänna att det upplevda fenomenet ens existerar.  
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Samarbete 
 
Resultat av samarbete som inte fungerar är tydliga, fusioner som spricker, anställda som 
säger upp sig, frekvens av olösta konflikter ökar samt psykiska påfrestningar för de 
anställda är några tecken. Samarbete är till sitt väsen ett latent begrepp, det är ett 
begrepp som kan uppfattas olika av olika individer, den mentala representationen av 
begreppet kan variera.  
 
Én definition ger Jan Tullberg (2002) där han kopplar samarbete till reciprocitet och 
etiska normer, ”samarbete, faktisk interaktion till ömsesidig nytta” (sida.30)  
 
I den aktuella undersökningen mäts samarbete ur den ”latenta” aspekten, dvs. inte i 
form av (manifesta, observerbara indikatorer) konkreta former som arbetsresultat, 
sjukfrånvaro och annat. Frågorna handlar istället om vad respondenten tycker, och 
speglar individens subjektiva uppfattning och känslor inför upplevelsen av samarbetet 
med ”motparten”.  
 

Syfte 
 
Syftet med undersökningen är således att undersöka om det finns skillnader mellan 
norrmän och svenskar på ledningsnivå m.h.t. tidsperspektivet; hur man uppfattar och 
hanterar tidsdimensionen så som tid är operationaliserat i undersökningen (i ett 
kulturjämförande perspektiv). Vidare undersöks om upplevd skillnad har samband med 
den beroende variabeln; det subjektivt upplevda samarbetet. 
 
Slutligen görs ett försök att belysa relationen mellan hur jag uppfattar mig själv jämfört 
med hur motparten uppfattar mig, d.v.s. stämmer den bild parterna har av sig själva med 
den bild motparten har? Fenomen som upplevs som viktiga för den ena parten borde 
visa sig i form av höga poäng på testerna och om de upplevs som mindre viktiga för den 
andra parten borde det bli lite svagare poäng, både på skattning av sig själv men även av 
den andra parten. Fenomenet upplevs kanske inte som lika relevant, den tvärkulturella 
relevansen kan vara olika för parterna. 
 
Hypoteser 
 

1. Det finns en skillnad mellan hur N och S uppfattar tidsdimensionen. 
2. Upplevd skillnad har samband med den beroende variabeln, samarbete.  
3. Det finns en skillnad mellan hur parterna uppfattar sig själva och hur de 

uppfattas av motparten. (hur N uppfattar S och hur S uppfattar sig själva och hur 
S uppfattar N och hur N uppfattar sig själva) 

 
 I brist på bättre ord används ”motparten” för att beskriva ”den andre” m.h.t. nationalitet 
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Metod          
 

Teoretisk bakgrund till instrument och kriterier i studien 
 
Processen med att välja dimension för undersökningen inleddes med en ytlig granskning 
där människor med bakgrund i svensk-norska affärssammanhang frågades om sina 
erfarenheter. Det fanns många åsikter om vad som är det mest kännetecknande för 
”svensken” respektive ”norrmannen”, och hur vårt samarbete påverkas av diverse 
olikheter.  
Några exempel på kommentarer som dök upp: (språket anger nationalitet på den som 
har fällt kommentaren) 
”norrmän är mer individualistiska än svenskar” 
”svenskar är mer behärskade” 
”svensker tar lang tid på seg” 
”svensker liker å planlegge” 
”norrmän kan vara opålitliga” 
”norrmän värnar om sin fritid och familjen mer än svenskar” (sagt både i positiv och 
negativ mening; dvs. lämnar jobbet ogjort för att gå hem till familjen) 
”norrmän vill gärna diskutera och visar tydligt när de inte är eniga” 
”svenskar är mer kvalitetsmedvetna”  
 
Många kommentarer och tankar som dök upp i samtalen med dessa människor kan 
relateras till tidsaspekten, vilket verkar vara symptomatisk för jämförande kulturstudier.  
 
“When people (sojourners) are asked about important experiences in other cultures, 
time issues are very frequently mentioned. This means that time can be a good entry 
point into people’s thinking about their cross-cultural preparation.” (Brislin R. W., 
Kim E. S., 2003, sida 364) 
 
 
Thomas Cottle (1976) undersökte människors perception och attityder till ”tid” utifrån 
tanken om att människor har en spatial och en linjär föreställning av tid. Den spatiala 
föreställningen kopplades till subjektivitet och emotioner, medan den linjära  
föreställningen kopplades till tid som något objektivt, d.v.s. tid som klocktid och datum. 
Tre av Cottle’s tester användes i för denna studie; ”The circles test”, ”The lines test” 
och ”The Duration Inventory”. Två av testerna har på senare år även använts av Fons 
Trompenaars och Charles Hampden-Turner (1998) i syfte att jämföra olika kulturer eller 
nationaliteter. Cirkeltestet utformades på ett sätt som skulle uppmuntra till ett spatialt 
tänkande kring tid och tidszonerna, d.v.s. det förflutna, nutiden och framtiden.  Testet 
skulle möjliggöra för respondenterna att uttrycka hur de uppfattar att tidszonerna är 
kopplade till varandra /står i kontakt med varandra (”relatedness of time zones”), och 
belysa om en tidszon upplevs som mer betydelsefull än andra (temporal dominance). 
Cottles ”lines test” var tänkt att kartlägga den linjära föreställningen av tid, som enligt 
Cottle handlar om hur man uppfattar tid som sammansatt av ögonblick, det ena efter det 
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andra (objektivt), hur tiden flyter på kronologiskt. Detta sätt att betrakta tid kontrasterar, 
enligt Cottle, med den spatiala uppfattningen av tid. 
 
Instruktionen att rita in fyra punkter på linjen ger sex olika linjesegment som därefter 
kan tolkas. Dessa är; livstidslinjen, historisk förtid, personlig förtid, nutid, personlig 
framtid, historisk framtid. I föreliggande studie var det endast respondentens livslinje i  
förhållande till den totala längden på linjen som tolkades, för att undersöka om 
respondenterna hade en ”egocentric perception” eller en ”historiocentric perception”. 
 
Eftersom längden på testlinjen begränsas av papperet, blir det historiska segmentet 
kortare ju längre respondenten ritar sin livslinje. Placeringen av respondentens livslinje 
bestämmer längden på de segment som representerar historical past och historical 
future. Cottle delade in testresultaten i ”egocentric perception” och ”historiocentric 
perception”, där det sistnämnda visar en linje där respondenten låter sin egen livslinje 
uppta en mindre del av den totala linjen och den förra visar när en respondent låter sin 
egen livslinje uppta största delen av den totala linjen. 
 
Cottle utvecklade även ett test för att försöka kartlägga hur människor uppfattar tid och 
hur de presenterar ”tid” för andra. Förmedlar de en kronologisk uppfattning av tiden 
(objektivt), eller förmedlar de en mer subjektiv uppfattning, utifrån hur de känner? Är 
det så att de blandar den objektiva och den subjektiva bilden av tid? 
Hur ser människor på och hur definierar de t.ex. ”när framtid” och ”nutid”? Hur 
uppfattar människor de olika tidszonernas varaktighet? När börjar och slutar en tidszon? 
Cottle (1976) utvecklade The Duration Inventory för att försöka få svar på dessa frågor 
och även försöka belysa hur människor föreställer sig de olika tidszonerna kronologiskt. 
Testet har använts som ett sätt att försöka kartlägga människors tidshorisont, d.v.s. 
undersöka om människor har ett korttidsperspektiv eller långtidsperspektiv, och 
används för detta syfte även i denna undersökning. 
 

Undersökningsdeltagare 
 
Undersökningsdeltagarna var människor på ledningsnivå inom norsk-svenska företag, 
med erfarenhet av att arbeta med norrmän respektive svenskar.  
Först granskades olika sajter på Internet för att ta reda på vilka organisationer som finns 
för svensk-norska handelsintressen. Därefter kontaktades olika företag, och VD eller 
annan högt uppsatt person tillfrågades om att deltaga i undersökningen. Några 
respondenter tillkom via kontakter, och några respondenter hade samlat några av sina 
medarbetare. Alla fick information först muntligt och därefter via e-post där 
undersökningen beskrevs kortfattat. På grund av den undersökta gruppens arbetsbörda 
och styrda scheman var det, i vissa fall, svårt för respondenterna att sätta av tid för 
undersökningen. 
Den första kontakten med respondenterna, dvs. att ringa för att höra om det fanns 
intresse och eventuellt boka in en tid var det svåraste. När den initiala kontakten var 
etablerat var det däremot sällan problem med att få respondenter att ställa upp. 
Kontaktsvårigheterna ledde till att urvalet fick karaktären av ett s.k. bekvämlighetsurval. 
De som svarade på telefonsamtalen, antingen via sina sekreterare eller personligen, 
ingick i urvalet. Andelen kvinnor är lägre än andelen män, av totalt 35 försökspersoner, 
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var 24 män och 11 kvinnor. Andel norrmän var 20, och 15 svenskar. Antal arbetade år i 
”svensk-norsk” affärsliv varierade. 
 
Språk 
 
Testerna utfördes på svenska kompletterat med norska ord där det var nödvändigt. Innan 
själva undersökningen granskades testerna av Anne Lise Fjeldsaa,  (Cand.mag. Norge, 
och lärare i norska på gymnasiet) samt Hilde Mauritzen (Cand.philol. Norge, språk, 
kulturkonsulent i Balestrand kommune). Syftet med granskningen var att språket inte 
skulle utgöra något hinder för de norska respondenterna. 

Tillvägagångssätt 
 
Varje respondent fick ett testpaket bestående av tre enkäter och tre Cottle-tester.  
Intervjuerna baserades på frågor i enkäten samt det som tillkom från respondenterna.  
Själva testet tog ca 20 minuter att genomföra, men de flesta undersökningsdeltagarna 
ville gärna kommentera och berätta om egna erfarenheter, och då genomfördes en 
intervju baserad på frågorna i formulären samt annat som respondenten upplevde som 
viktigt. Alla tester förutom sex är utförda med mig i omedelbar närhet. Sex är gjorda på 
distans och de sex respondenterna har själva skickat (de ifyllda testerna) testpaketet till 
mig. 

Tester 
 
En översikt/redovisning av studien 
 
Bakgrundsvariabel Norsk Svensk Test 
Oberoende variabel ”Jag 
tid”  

Bedömning av mig 
själv 

Bedömning av mig 
själv 

Enkät 1 

Oberoende variabel 
”Han tid” 

Bedömning av 
motparten 

Bedömning av 
motparten 

Enkät 2 

Oberoende variabel 
”Cottle 1” 

Så här upplever jag 
förtid, nutid och 
framtid 

Så här upplever jag 
förtid, nutid och 
framtid 

Cottle 1 

Oberoende variabel 
”Cottle 2” 

Så här upplever jag 
min livslinje i 
relation till förtid, 
nutid och framtid 

Så här upplever jag 
min livslinje i 
relation till förtid, 
nutid och framtid 

Cottle 2 

Oberoende variabel 
”Cottle 3” 

Så här upplever jag 
min tidshorisont 

Så här upplever jag 
min tidshorisont 

Cottle 3 

Beroende variabel 
”Subjektivt Upplevt 
Samarbete” 

Bedömning av hur 
jag upplever 
samarbetet med 
”motparten” 

Bedömning av hur 
jag upplever 
samarbetet med 
”motparten” 

Enkät Intervju 

Oberoende variabel 
Upplevd skillnad ”tid”   

Jag tid – Han tid Jag tid – Han tid Enkät 1- 
Enkät 2 
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Enkäterna 1 och 2 är tänkta att mäta tidsuppfattning utifrån hur man uppfattar sig själv 
och motparten. 
 
Hypotes 1 och tester 
 
Hypotesen; ”det finns skillnad mellan hur S och N uppfattar tidsdimensionen” testades 
med enkät 1 och de tre Cottle testerna; ”cirkeltestet”, ”det linjära testet” och ”the 
duration inventory” (långtid-korttidsperspektiv).  

 

Enkät 1 ”Hur jag uppfattar mig själv m.h.t. tidsaspekten” 
 
Enkäten var tänkt att mäta hur respondenten uppfattade sig själv m.h.t. tidsaspekten. 
Enkäterna finns med som appendix  
 
Exempel på frågor i ”Enkät 1”  
 
”Jag är noga med att hålla tider (dvs. kommer alltid i tid till inbokade möten, håller 
mötestiden etc.)” 
 
”Det är viktigt för mig att hålla mig till fastlagda planer” 
 
Items för att mäta tidsaspekten är baserade på Mårtensons (1998, sidorna 96-103) 
genomgång av hur svenska affärsmän uppfattas av andra nationaliteter. 
Påståendena är direkt relaterade till arbetssituationer, och har ett ”utifrån” perspektiv. 
För enkäterna användes Likert skala med sju skalsteg; från ”instämmer inte alls” till 
”instämmer helt”.  
 
Reliabilitetsprövning och faktoranalys genomfördes med följande resultat; items 4,5,6,7 
bildade en faktor jagtid a ”inställning till planering” med alphavärde på 0,76.  
Items 1, 2R och 3 bildade en faktor jagtid b”punktlighet”, med Alphavärde på 0,74  

Cottle-tester 
 
Enligt Thomas Cottle (1976) har människor både en spatial och en linjär föreställning 
av tid. Den spatiala föreställningen är kopplad till subjektivitet och emotioner, medan 
den linjära föreställningen är mer objektivt inriktad, d.v.s. tid som klocktid och datum. 
Tre av Cottle’s tester användes i studien. ”The circles test”,”The lines test” och”The 
Duration Inventory” (Cottle, 1976). Syftet med Cottle-testerna är att försöka 
komplettera enkätens ”utifrån” perspektiv (”beskriver hur jag beter mig”) med ett 
”inifrån” perspektiv, dvs. hur respondenten upplever och känner för begreppet ”tid”. 

Cottle test 1 “Cirkel test”  
 
Tänk på förtiden, nuet och framtiden uttryckt i cirkelformer. 
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Arrangera därefter cirklarna på ett sätt som du tycker visar hur du känner/uppfattar att 
det förflutna, nuet och framtiden är relaterade till varandra. Cirklarna får vara av olika 
storlek. 
Markera därefter vilken cirkel som representerar det förflutna, vilken som representerar 
nuet och vilken som representerar framtiden. 
 
Cottle analyserade cirkeltestet utifrån dimensionerna ”temporal relatedness” och 
”temporal dominance”. 
”Temporal relatedness” är till vilken grad cirklarna kommer i kontakt med varandra, 
eller överlappar, antingen till en viss del eller helt eller inte alls, t.ex. om cirklarna är 
helt separerade från varandra. Cottle utvecklade ett system för att bearbeta data, där 
varje cirkel gavs numeriska poäng. 
 
Varje cirkel poängsattes utifrån hur cirkeln kom i kontakt med de två andra cirklarna. 
Om en cirkel, ”det förflutna”, var helt separerad ifrån cirkeln ”nutiden”, fick den 0 
poäng. Om cirkeln ”det förflutna”, kom i periferisk kontakt med nutidscirkeln fick den 2 
poäng, och om den överlappade partiellt fick den poängsumman 4. Om cirkeln ”det 
förflutna” rymdes inuti ”nutida” cirkeln fick cirkeln ”det förflutna” 6 poäng. 
Därefter summerades poängsumman från varje cirkel, och respondenten fick en egen 
poäng för ”temporal relatedness”. Cottle kom fram till att dess högre poängsumman var, 
ju mer överlappade cirklarna varandra ”still the important point is that the higher the 
score, the more related the time zones are to one another”, Cottle, T. (1976). 
 
Poängsumman kan då gå från 0, när cirklarna är helt separerade, dvs. ”temporal 
atomicity”, via ”temporal continuity” när zonerna är i kontakt med varandra utan att 
överlappa, till ”temporal integration and projection” med poängsummor från 8 till 18 
när zonerna överlappar delvis eller totalt. 
 
”Temporal dominance” uttrycker, enligt Cottle, vilken av tidszonerna som framstår som 
den mest betydelsefulla för respondenten, där den största cirkeln ansågs vara den ”mest 
betydelsefulla”. 
Varje cirkel poängsattes utifrån sin storlek i förhållande till de andra två cirklarna. En 
cirkel fick 2 poäng om man kunde se att respondentens intention var att rita cirkeln 
större än en annan cirkel, och om en cirkel var större än de båda andra fick den cirkeln 4 
poäng. Den minsta cirkeln fick 0 poäng (Cottle, 1976) 

Cottle test 2 ”Det linjära testet” 
Den linjära föreställningen av ”tid” handlar, enligt Cottle, om hur man kan uppfatta tid 
som sammansatt av ögonblick, hur tiden flyter på kronologiskt. Vidare var det tänkt att 
det linjära testet skulle uppmuntra respondenten att visa sin livslinje i förhållande till 
”all tid”. 
 
Tänk på strecket/linjen som en tidsaxel. Ange och markera fyra 
punkter, där en punkt representerar tidpunkten för din egen födelse, en 
punkt markerar tidpunkten för din död och två punkter som markerar 
gränserna för ”nuet”, dvs. när du känner/upplever att ditt förflutna tar 
slut och nuet börjar, och var du känner att nuet tar slut och framtiden 
tar vid. 
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1 Birth 
2 Past-present boundary 
3 Present-future boundary 
4 Death 
 
 
 

Instruktionen att rita in fyra punkter på linjen ger sex olika linjesegment som därefter 
kan tolkas. Dessa är; livstidslinjen, historisk förtid, personlig förtid, nutid, personlig 
framtid, historisk framtid. I denna studie var det endast respondentens livslinje i 
förhållande till den totala längden på linjen som tolkades, för att undersöka om 
respondenterna hade en ”egocentric perception” eller en ”historiocentric perception”. 
Varje fps inritade livslinje mättes i förhållande till den totala linjen som var nästan 
samma som bredden på ett A4 ark, 20 cm. Om fps egna livslinje upptog huvuddelen av 
den totala linjen kodades det som en ”egocentric perception” (i den aktuella studien; 
fr.o.m 14 cm  = egocentrisk, under 14 cm = historicentrisk). 
  

”In evaluating the Lines Test the perception of the lifetime as being 
significantly longer than historical time (a nonspatial conception of time) is 
called an egocentric perception. In contrast, the perception of historical 
time as being significantly longer than the lifetime (a linear conception of 
time) is called the historiocentric perception.” (Cottle, 1976, sida 108) 

 

Cottle’s test 3”The Duration Inventory” 
 
Syftet med testet var att försöka undersöka om respondenterna har ett korttids 
perspektiv eller långtidsperspektiv.  
 
Consider the relative significance of the past, present and future. You will be asked to 
indicate your relative time horizons for the past, present and future by giving a number; 
 
7= years 
6= months 
5= weeks 
4= days 
3= hours 
2= minutes 
1= seconds 
 
My past started……ago, and ended……ago. 
My present started…..ago, and ended…..from now. 
My future started…….from now, and ended…..from now. 
 
Beräkningsmodellen för att räkna fram ett medelvärde per undersökt land är gjord i 
enlighet med Trompenaars och Hampden-Turners (1998) tillvägagångssätt, dvs. ett 
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medelvärde för varje poäng per land räknades fram och därefter räknades ett 
totalmedelvärde fram per land. 
Därefter gjordes en beräkning av medelvärde för ”tidshorisont förtid” och slutligen ett 
medelvärde för ”tidshorisont framtid”.  
 
                                                                                                                                                                                     
Hypotes 2; Upplevd skillnad har samband med den beroende variabeln, samarbete. 
 
För att testa hypotesen genomfördes en enkät vars items var identiska med Enkät 1, 
förutom att man som respondent fick svara utifrån ”den andra nationaliteten”, ”han tid”. 
Därefter gjordes en ny variabel utifrån den syn respondenten hade på sig själv – den syn 
som respondenten hade på ”motparten”.  Skillnaden i absoluta tal korrelerades därefter 
med det upplevda samarbetet, som mättes med en egen enkät. 

Enkät 2 ”Hur jag uppfattar motparten” 
 
Enkäten var tänkt att mäta hur respondenten uppfattade motparten m.h.t. tidsaspekten. 
Påståendena var identiska med enkät 1, förutom att respondenten fick ge uttryck för hur 
han uppfattade motparten  
 
Norrmäns uppfattning av sig själva jämfört med svenskars uppfattning av norrmän 
 
 
En faktoranalys genomfördes och items Ntid 4, Ntid 5, Ntid 6 och Ntid 7 bildade en 
faktor, (Ntidgen) 
 
Reliabilitets analys genomfördes och erhöll Alpha värde = 0,77 för de fyra item som 
ingick i faktorn, detta är godtagbart. Faktorn antas spegla inställning till planering och 
att kunna ändra planer eller omprioritera. Övriga item togs bort. 
 
 
Svenskars uppfattning av sig själva jämfört med norrmäns uppfattning om svenskar  
 
En faktoranalys visade på två faktorer; Faktor 1; item Stid 5, Stid 6, Stid 7 och Faktor 2; 
Item Stid 1, Stid 2R, Stid 8. 
 
Reliabilitetsanalys för faktor 1 som antas mäta inställning till planering ger Alphavärde 
= 0,869  
 
 
Exempel på frågor i ”Enkät 2” 
 
”Han/hon är noga med att hålla tider (dvs. kommer alltid i tid till inbokade möten, håller 
mötestiden etc.)” 
 
”Det är viktigt för honom/henne att hålla sig till fastlagda planer” 
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Enkät 3; Upplevt samarbete 
 

Syftet med ”Enkät 3” var att mäta det subjektivt upplevda samarbetet mellan 
respondenten och svenskar/norrmän. Respondenterna instruerades att svara utifrån 
samarbetet med ”motparten” (norrmän/svenskar). 
 
Den beroende variabeln, subjektivt upplevt samarbete, mättes med en enkät 
innehållande item som tidigare använts vid Psykologiska Institutionen i Stockholm 
(Nordqvist). Frågorna handlar om den sociala aspekten vid ”samarbete”.  
Enkäten är sammansatt av frågor som speglar olika komponenter av begreppet 
”samarbete”; ”laganda”, ”frånvaro av konflikt” och ”gemensam problemlösning”.  15 
item handlade om ”samarbete”.  
 
Reliabilitetsprövning och faktoranalys genomfördes med följande resultat; faktor Sama 
erhöll Alphavärde 0,89. Faktorn antas mäta grad av tilltro öppenhet mellan 
gruppmedlemmarna, grad av samordning och deltagande. Faktor Samb erhöll 
alphavärde 0,78 och antas mäta upplevd laganda, förekomst av intriger och 
gängbildning. 
 
Därtill tillkom fem frågor utvecklat av studiens författare där respondenten fick ta 
ställning till några påståenden som hade som syfte att visa hur respondenten upplevde 
det specifikt norsk-svenska, t.ex. 
 
Exempel på frågor i ”Enkät 3” 
 
”Medlemmarna tar ett gemensamt/felles ansvar för gruppens resultat” 
 
”Arbetet i gruppen försvåras av att det förekommer maktkamp och revirbevakning inom 
gruppen” 
 
”Att arbeta med norrmän/svenskar fungerar bättre än vad jag förväntade mig” 
 
Hypotes 3; Det finns en skillnad mellan hur parterna uppfattar sig själva avseende 
tidsaspekten och hur de uppfattas av motparten.  
 
(hur N uppfattar S och hur S uppfattar sig själva och hur S uppfattar N och hur N 
uppfattar sig själva) 
 
Hypotesen testades med hjälp av enkät 1 och enkät 2, skillnaden räknades fram från den 
poäng respondenterna gav sig själva (jagtid-hantid= upplevd skillnad) minus den poäng 
de gav motparten. 
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Resultat 
 
 
 
Hypotes 1 
 
Det finns en skillnad mellan N och S m.h.t. tidsdimensionen såsom den är 
operationaliserat i undersökningen: 
 
Resultat av Enkät 1 ”Hur jag ser på mig själv”  
 
T-test visade att grupperna inte skiljde sig signifikant från varandra på indexvariabeln 
Jagtid a (p<.05), dvs. det finns inte skillnad mellan grupperna avseende den tidsaspekt 
som mäter inställning till planering, eller flexibilitet i förhållande till planering. 
Följande items ingick i indexvariabeln: 
 

1 Effektiviteten kan påverkas negativt av att man, till varje pris, måste hålla tiden. 
2 Det kan vara nödvändigt att ändra dagordningen för ett viktigt möte. 
3 Jag kan frångå/ overgi en ursprunglig/opprinnelig plan till förmån för en ny idé 

eller ändrade omständigheter. 
4 Jag överger en plan eller process om jag anser att det uppsatta målet lättare nås 

på ett annat sätt. 
 
T-test visade att grupperna, (1=norsk, 2=svensk), inte skiljde sig signifikant ifrån 
varandra på indexvariabeln Jagtidb, dvs. det finns inte skillnad mellan grupperna 
avseende den tidsaspekt som mäter punktlighet, men poängen antyder att de svenska 
respondenterna instämmer starkare än norrmännen med påståendena om att det är 
viktigt att komma i tid, och att det är viktigt att hålla sig till fastlagda planer. Följande 
items ingick i indexvariabeln jagtidb: 
 

5 Jag är noga med att hålla tider (dvs. kommer alltid i tid till inbokade möten, 
håller mötestiden etc.) 

6 Jag är slarvig med att hålla tider (dvs. kommer inte i tid till inbokade möten, 
håller inte mötestiden etc.) (obs reverserad) 

7 Det är viktigt för mig att hålla mig till fastlagda planer. 
 
 
Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelser) i poäng för enkät 1, indexvariabler 

jagtida och jagtidb. 
 
Nationalitet Jagtida Jagtidb 
   
N n = 20 4,58 (0,93) 4,23 (0,99) 
S n =  15 4,40 (0,91) 5,02 (0,61) 
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Tabell 2. Medelvärden (och standardavvikelser) på itemnivå för enkät 1; ”Jag tid”, för 

grupperna. 
 
Item N n= 20 S n = 15 
   
Jagtid 1 4,75 (0,97) 5,47 (0,64) 
Jagtid 2 R 4,20 (1,44) 5,20 (0,68) 
Jagtid 3 3,75 (1,37) 4,40 (0,91) 
Jagtid 4 3,60 (1,54) 2,73 (1,68) 
Jagtid 5 5,10 (0,79) 5,07 (0,88) 
Jagtid 6 4,90 (1,21) 5,00 (0,65) 
Jagtid 7 4,70 (1,26) 4,80 (1,08) 
Jagtid 8 3,50 (1,40) 3,93 (0,96) 
   
 
 
Resultat av Cottle’s test 1; Cirkel test 
 
Tabell 3. Medelvärden (och standardavvikelser) för grupperna N och S på Cottle’s 

Cirkeltest  
 
Nationalitet Circle 

dominance 
past 

Circle 
dominance 
presence 

Circle 
dominance 
future 

Circle 
relatedness 
 

     
N (n = 16) 1,13 (1,26) 1,63 (1,67) 2,63 (1,59) 14,27 (9,65) 
S (n = 12) 0,50 (1,24) 1,80 (1,59) 2,17 (1,80) 10,17 (9,85) 
     
 
 
Rangordningen var lika för norrmän och svenskar, ”framtid” fick högsta poäng, följt av 
”nutid” och sist ”förtid”. Enligt Cottle betyder det att framtid är det som upplevs som 
”viktigast”, följt av ”nutid” och sist ”förtid”.  
 
De svenska respondenternas förtids- och framtidscirklar var ”mindre” än norrmännens. 
Enligt Cottle skulle det kunna tolkas som att cirkeln för förtid visar att förtid är mer 
betydelsefull för den norska gruppen än för den svenska. Det samma gäller för cirkeln 
för framtid. Den svenska gruppens nutidscirkel är något större än norrmännens, något 
som också förekom i Trompenaars och Hampden-Turners (1997) undersökning.  
 
N har högre medelvärde på circlerelatedness. Enligt Cottle´s sätt att tolka resultaten 
tyder detta på att tidszonerna är mer ”relaterade” till varandra. 
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Resultat av Cottle’s test 2, det linjära testet 
 
Resultatet visar att grupperna N och S ligger väldigt nära varandra; medelvärdet för N 
(n= 18) är 1,1111, standardavvikelsen är 0,32, och för S ( n= 13) är medelvärdet 1,0769, 
standardavvikelsen är 0,28 (1=egocentric och 2=historiocentric).  
 
Nio respondenter ritade en egen linje, och åtta av dem hade ingen historisk förtid eller 
historisk framtid, dvs. linjen representerade endast den egna livslinjen. Den 9: nde 
fyllde ut nästan hela den egna ritade linjen med sin egen linje, men hade även två linjer 
till; de låg under linjen och respondenten kallade den ena för ”nuet” och den andra för 
”det förflutna”. Linjerna följde livslinjen parallellt (svensk kvinna). Övriga egocentriska 
livslinjer varierade från 14 cm till 20 cm av 20 cm totalt, och kodades därmed som 
egocentriska (egocentrisk = 1, historiocentrisk = 2)  
Gruppernas resultat tyder på att både S och N är ”egocentric” orienterade och inte 
”historiocentric” orienterade. Både S och N är mer inriktade på nutid och framtid, zoner 
som, enligt Cottle, förknippas med ”being and becoming”. 
 
 
Resultat av Cottle’s test 3,”The Duration Inventory” 
 
Tabell 4. Medelvärden (och standardavvikelser) i poäng på ”The Duration Inventory” 
 
Nationalitet Dur1 Dur2 Dur3 Dur4 Dur5 Dur6 
       
N (n = 16) 6,75 

(1,00) 
5,31 
(1,82) 

4,94 
(2,08) 

4,38 
(2,03) 

3,19 
(2,34) 

6,50 
(1,51) 

S (n = 12) 7,00 
(0,00) 

3,50 
(2,71) 

4,25 
(2,18) 

4,83 
(2,48) 

3,67 
(2,67) 

7,00 
(0,00) 

       
 
Resultaten visar att grupperna skiljer sig åt signifikant (p<.05) på ett item; Dur 2 ”My 
past started (Dur1) ago, and ended (Dur2) ago” 
Det betyder att det är ”längre” sedan norrmännens förtid tog slut (eller upphörde 
tidigare) jämfört med svenskarnas. 
 
Tidshorisonterna (long vs. short-termism: time horizon) räknades fram med medelvärde 
per grupp för de sex värdena, standardavvikelser i parentes; N = 5,18 (s= 1,44) och S = 
5,04 (s= 1,28) tidshorisonten är enligt detta sätt att räkna närmast lika lång för 
grupperna, se figur 2 
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Figur 2. Long- versus short-termism: time horizon; medelvärde för N och S 
 
Eftersom grupperna skiljde sig åt på dur2 räknades medelvärdet för tidshorisonten för 
förtid fram, (dur 1 och dur2) medelvärdena för dur 1 och dur 2 per grupp, N= 6,03 (s= 
1,18) och S 5,25 (s=1, 36), se figur 3. 
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Figur 3. Average time horizon: past 
 
Tidshorisonten för framtid, dur 5 och dur 6, visade inga signifikanta skillnader mellan 
grupperna, medelvärdet för N = 4,84 (s= 1,58) och för S= 5,33 (s= 1,33) se figur 4. 
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Figur 4. Average time horizon future 
 
 
Hypotes 2 
 
Upplevd skillnad har samband med den beroende variabeln, samarbete. 
 
Den upplevda skillnaden räknades fram på följande sätt; ”Jag tid”- ”Han tid” = upplevd 
skillnad d.v.s. att skillnaden ligger i bedömningen av mig själv minus min bedömning 
av motparten. Resultat av en Pearson Correlation visar att det inte finns några 
signifikanta korrelationer mellan indexvariablerna för samarbete och den upplevda 
skillnaden totalt, här följer resultaten av testerna. Den upplevda skillnaden var inte så 
stor för några av parterna (max värde borde vara 48, min värde 0). 
I intervjuerna framkom det dock några kommentarer som tydde på att respondenterna 
upplevde skillnaderna som stora. 
 
 
Tabell 5. Upplevd skillnad, medelvärde per item.  
 
Item N’s upplevda 

skillnad 
S’s upplevda 
skillnad 

   
Item 1 0,20 1,00 
Item 2 R 0,25 1,00 
Item 3 0,85 0,00 
Item 4 0,35 0,20 
Item 5 1,40 0,74 
Item 6 1,45 1,27 
Item 7 1,35 1,07 
Item 8 0,45 1,00 
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Även om det inte blev några signifikanta skillnader mellan grupperna antyder poängen 
för items 5,6,7 för N och items 5,6,7 och 8 för S att grupperna upplever skillnaderna 
som större när tid operationaliseras som ett verktyg för planering, att hålla sig till 
dagordning för ett möte och att kunna ändra planer. Poängen för de items som är tänkta 
att spegla inställning till ”punktlighet” (Item 1 och 2) antyder att S upplever en större 
skillnad mellan sig och N än vad N gör mellan sig och S. 
 
Enkät 3 ”Hur uppfattar jag samarbetet med motparten” 
 
Resultaten visar inga signifikanta skillnader mellan grupperna på indexvariabel nivå. 
Faktor Sama2. Faktorn antas mäta grad av tilltro, öppenhet mellan gruppmedlemmarna, 
grad av samordning och deltagande. Samb2. Faktorn antas mäta upplevd laganda, 
förekomst av intriger och gängbildning.  
 
Tabell 6. Medelvärden (och standardavvikelser) i poäng på samarbetsfaktorerna. 
 
Nationalitet Sama2 Samb2 
   
N (n = 18, 20) 4,44 (0,92)  4,20 (1,20) 
S (n = 15, 15) 4,19 (0,90) 3,47 (1,44) 
   
 
 
Resultaten visar att de flesta medelvärden för S och N ligger nära varandra; t.ex. Sam2 
”Medlemmarna i min grupp har stor tilltro till möjligheten att gruppen kan genomföra 
arbetet på ett effektivt sätt.” N = 4,50 och S = 4,47 
 
T-test av de 13 items som behandlade ”samarbete” visar att grupperna skiljer sig 
signifikant på ett item; Sam8r ”Intriger försämrar arbetsklimatet i projektet”. 
Sig. (2-tailed) = 0,014 p<.05. Medelvärdet för N = 4,25 och för S = 2,73 (reverserat), 
vilket tyder på att S instämmer i högre grad med påståendet än norrmännen. Detta 
stöddes till en viss grad av några av de svenska respondenterna i intervjuerna. 
 
Medelvärdena för item Sam3, ”Jag gillar att arbeta tillsammans med medlemmarna i 
min grupp” ligger högt; N har 5,25 och S har 5,20 av det maximala värdet 6.  
Även i intervjuerna framkom det att många tyckte om att arbeta med ”grannarna”. 
 
Medelvärdena för item Sam6, ”Arbetet i gruppen försvåras av att det förekommer 
maktkamp och revirbevakning inom gruppen” S = 3,47 och N = 2,70 antyder att 
svenskar i högre utsträckning instämmer med påståendet, dock ej signifikant. 
 
Samb2; item 1 ”Min grupp har bra laganda”. Item 7R ”Det förekommer gängbildning 
i gruppen”. Item 8R ”Intriger försämrar arbetsklimatet i projektet”. 
Detta var också något som framkom under intervjuerna; det var flera svenska 
respondenter som förmedlade en något mer negativ syn på samarbetet än norrmän. 
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Tabell 7. Medelvärden (och standardavvikelser) i poäng för norsk-svenska items 
 
 
Item N (n = 20) S (n = 15) 
   
Sveno1 3,90 (1,33) 4,20 (1,08) 
Sveno 2 2,85 (1,69) 3,67 (1,63) 
Sveno 3 3,40 (1,54) 2,93 (1,58) 
Sveno 4 4,00 (1,21) 3,53 (1,19) 
Sveno 5 3,70 (1,30) 4,20 (0,77) 
   
 
 
Medelvärden på item sveno2; visar att svenskarna instämmer starkare med påståendet; 
”Skillnaderna mellan norrmän och svenskar är större än vad jag hade förväntat mig.” 
 
Sveno 4; Frågorna i testet kompletterades med fem item tänkta att mäta samarbete ur det 
specifikt norsk-svenska. Frågorna var utformade som påståenden av direkt karaktär; 
 
”Norrmän har lätt för att arbeta med svenskar”, medelvärdet antyder att norrmännen 
instämmer starkare med påståendet. 
 
”Svenskar har lätt för att arbeta med norrmän” medelvärdet antyder att svenskarna 
instämmer starkare med påståendet. 
 
Grupperna ger sig själva högre poäng än motparten, dvs. de antyder att det är de själva 
som har lättast för att arbeta med motparten, resultaten är dock inte signifikanta. 
 
”Skillnaderna mellan norrmän och svenskar är större än vad jag hade förväntat mig.” 
Medelvärden på detta item antyder att svenskarna instämmer starkare med påståendet. 
 
 
Hypotes 3 
 
Det finns en skillnad mellan hur parterna uppfattar sig själva avseende tidsaspekten 
och hur de uppfattas av motparten. 
 
Enkät 2 ”Hur uppfattar jag motparten” 
 
Syftet med enkäten var att undersöka om det finns en skillnad mellan hur man uppfattar 
sig själv och hur man uppfattas av ”motparten”.  
För att jämföra parternas bild av varandra kodades poängen in i en övergripande 
variabel med alla givna poäng per nationalitet; dvs. alla poäng som gällde svenskar; 
svenskars poäng för sig och norrmäns poäng på svenskarna och tvärt om; ”Stid” och 
”Ntid”. 
 
Följande statistiska analyser genomfördes;  
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Norrmäns uppfattning av sig själva jämfört med svenskars uppfattning av norrmän  
(N och S om N) 
 
Resultatet visade att det finns en skillnad (p<.05) mellan hur de norska respondenterna 
uppfattar sig själva jämfört med hur de uppfattas av de svenska respondenterna på 
indexvariabeln ntidgen. Denna indexvariabel antas spegla inställning till planering och 
att kunna ändra planer eller omprioritera. Norrmännens poäng tyder på att de anser sig 
vara mer flexibla m.h.t. inställning till planering, att kunna ändra dagordning etc. än vad 
svenskarna anser om norrmännen.  
 
Svenskars uppfattning av sig själva jämfört med norrmäns uppfattning om svenskar  
(S och N om S). 
 
Resultatet visar att det finns en skillnad mellan hur svenskar uppfattar sig själva på 
dessa items (flexibilitet m.h.t. planering) och hur de uppfattas av norrmännen. 
Svenskarnas poäng visar att de uppfattar att de själva har lättare för att vara flexibla än 
norrmännen. T-test med nationalitet som grupperingsvariabel för items 5,6 och 7; visade 
på signifikanta skillnader. Indexvariabel skapades av ovanstående items; Stidplan. T-
test med nationalitet som grupperingsvariabel Sig (2-tailed) = 0,000 
 
Sig. (2-tailed) per item: Stid 5 = 0,003, Stid 6 = 0,000 och Stid7 = 0,001 
 
Faktor 2, som antas mäta ”inställning till punktlighet”. Resultatet visar att norrmännen 
inte uppfattar svenskarna som ”duktigare” på att hålla tider, men de svenska 
respondenternas poäng visar en stark tendens till att tycka att det är viktigt, ”att hålla 
tider etc.”  
 
 
Tabell 8. ”Jag tid” (Enkät 1) och ”Han tid” (Enkät 2) 

Medelvärden samt signifikans (när relevant) per item för hur respondenterna 
uppfattar sig själv jämfört med hur de uppfattas av motparten.  
 
 

Item N om N S om N Sig S om S N om S Sig 
       
Item 1 4,75 4,47  5,47 4,55 0,03 
Item 2 R 4,20 4,20  5,20 3,95 0,02 
Item 3 3,75 4,40  4,40 4,60  
Item 4 3,60 2,93  2,73 3,25  
Item 5 5,10 4,33  5,07 3,70 0,0003 
Item 6 4,90 3,73  5,00 3,45 0,000 
Item 7 4,70 3,73  4,80 3,35 0,001 
Item 8 3,50 2,93  3,93 3,95  
       
 
 
 
Här följer en redovisning av några av resultaten på itemnivå: 
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Hantid1; ”Han/hon är noga med att hålla tider (dvs. kommer alltid i tid till inbokade 
möten, håller mötestiden etc.)” 
Det är ett större gap mellan hur svenskar ser på sig själva och hur norrmän uppfattar 
svenskar med hänsyn till item 1 än tvärtom; medelvärdena för N (jagtid1 och hantid1) 
ligger närmare varandra.  
 
Hantid3; ”Det är viktigt för honom/henne att hålla sig till fastlagda planer” 
Svenskar visar en tendens till att de uppfattar att det är viktigare för N att hålla sig till 
fastlagda planer än vad N själva tycker om samma fenomen.  Medelvärdena tyder på att 
N uppfattar att N och S är olika på denna punkt, medan S ’ poäng tyder på att S inte ger 
uttryck för att det finns någon olikhet mellan grupperna.  
 
Hantid5; ”Han/hon anser att det kan vara nödvändigt att ändra dagordningen för ett 
viktigt möte”, 
S visar att de uppfattar att det finns en starkare tendens hos N att ändra dagordningen 
för ett viktigt möte än vad N anser om S. Dvs. att när S och N skall bedöma sig själva 
(jagtid5) får de medelvärden som är väldigt nära, det är först i bedömningen av varandra 
som vi får en annan bild av hur ”motparten” uppfattar samma fenomen. Det kan här visa 
att N uppfattar att S i mindre grad ändrar dagordningen för ett viktigt möte än vad S 
anser om sig själva.  
 
Hantid6; ”Han/hon kan frångå/overgi en ursprunglig/opprinnelig plan till förmån för 
en ny idé eller ändrade omständigheter.” 
Här ger både N och S sig själva höga medelvärden. Både N och S tycker att de själva 
kan visa sig flexibla och frångå en plan, men ”motparten” får inte lika högt medelvärde 
som de ger sig själva. Samma tendens finns i Item 7; Hantid7 och Jagtid7. 
 
Hantid7; ”Han/hon överger en plan eller en process om han/hon anser att det uppsatta 
målet lättare nås på ett annat sätt”. 
Igen visar det sig att N och S själva uppfattar sig själva som mer flexibla än vad 
motparten gör. 
 
Hantid8; ”Det är viktigare för honom/henne att nå konsensus än att hålla tidsramar”  
Den bilden S har av sig själva verkar stämma in på den bild som N har av S när det 
gäller item 8 (jagtid8/hantid). Den bild N har av sig själva stämmer inte med den bild S 
har av N, dvs. N ger sig själva något högre medelvärde än vad S ger N. 
 
”Tid” i förhållande till planering, flexibilitet 
 
Av resultaten att döma är det när ”tid” används för att planera eller som en inställning 
till planering (items 5,6 och 7) som bilden av varandra inte stämmer med bilden av sig 
själv. Värt att notera är diskrepansen mellan hur svenskar ser på sig själv och hur 
svenskar bedöms och uppfattas av norrmännen på item 5,6 och 7.  
Respondenterna ger sig själva genomgående högre poäng (jagtid); förutom svenskarna 
på item 3 och 4, item 4,”Effektiviteten kan påverkas negativt av att man, till varje pris, 
måste hålla tiden”, där de på sistnämnda item ger norrmännen lite högre poäng än sig 
själva. 
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Norrmännen har på motsvarande sätt endast gett svenskarna högre poäng på item 3, 
”Det är viktigt för honom/henne att hålla sig till fastlagda planer”. 
 
Punktlighet 
 
På itemnivå skiljer sig grupperna på stid1 och stid2 R vilket innebär att svenskarnas 
inställning till att hålla tider inte stöds av norrmännens uppfattning av svenskarna på 
dessa items. 
 
Intervjuer 
 
Intervjuerna var en kompletterande del av undersökningen och resultaten bör behandlas 
därefter, dvs. mer som ett stöd och inte ett hypotesprövande verktyg. Intervjuerna var 
ostrukturerade till sin natur och har inte ”kodats” på något sätt. Ämnet för enkäterna 
väckte vissa tankar till liv hos många respondenter vilket ledde till att de utgick från 
sina egna erfarenheter, oftast kopplade till upplevelser av samarbetet med ”motparten”. 
 
Många respondenter visade tydligt ett behov av att prata om sina erfarenheter av att 
arbeta med svenskar respektive norrmän. Några kommentarer hos de svenska 
respondenterna tydde på att de tyckte att de borde ha varit bättre förberedda inför 
samarbetet med norrmän. Att vara bättre förberedd menade de skulle innebära att man 
t.ex. ökade sin kunskap om det norska livet och norsk historia. Vardagliga saker som att 
norrmän gärna (enligt respondenterna) prioriterar fritid och familjeliv kan ha effekt på 
samarbetet. På den svenska sidan tyckte man att det hade varit en fördel att vara 
förberedd på denna upplevda kulturskillnad. Några uttryckte också en beundran inför 
norrmännens vilja att bevara och värna om fritiden.  
 
Några respondenter upplevde det som att det var viktigt för norrmän att inte visa när de 
”inte hade koll på läget”. De upplevde det som att norrmän gärna vill dölja sin osäkerhet 
bakom en självsäker yta. Denna osäkerhet upplevde någon även kunde ta sig uttryck i 
att det var viktigt för många norrmän att visa att de hade lyckats på olika sätt. 
 
Ibland upplevde svenskar att norrmän kunde säga att ett något var ”färdigt”, och sedan 
upptäckte svensken att det inte var ”färdigt” så som han/hon hade förväntat sig.  
 
Att Norge hade en annan roll under andra världskriget var också en sak som svenska 
respondenter kom in på, att de hade blivit överraskade över att andra världskriget 
fortfarande levde så starkt i norrmännens medvetande. Några av de svenska 
respondenterna hade noterat att norrmäns kunskap om Sverige var större än den egna 
kunskapen om Norge. Detta upplevde de som en nackdel. 
 
Några upplevde norrmän som väldigt villiga att diskutera, att det är viktigt för norrmän 
att ge uttryck för sina egna åsikter. Vidare ansåg några att det också verkade viktigt för 
norrmän att känna att de verkligen var delaktiga i de beslut som skulle tas. Detta kunde 
ta sig uttryck i att man från svensk sida inte visade tydligt vilket alternativ man ”ville” 
att man skulle komma överens om i en ”valsituation”, eftersom då ansågs det att risken 
ökade för att norrmännen skulle argumentera för konkurrerande alternativ.  
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En respondent på den svenska sidan uttryckte det så här ”det jag hör oftast på den 
norska sidan är jeg synes (jag tycker)” och hade noterat att norrmän oftare sa utgick 
från ”jeg” och inte ”vi” som svenskarna gjorde. Några tyckte att det var lättare att arbeta 
med de något yngre av norrmännen, att det kändes som om behovet av att säga nej till 
storebror var större hos de som var 45-50 och uppåt. Några norska respondenter 
uttryckte att svenskar är mer kontrollerade, ”det är mer formellt på den svenska sidan”.  
Svenskar ”skämtar inte till det” i onödan, det fanns en tendens till att tycka att 
svenskarna inte ”bjöd på sig själva” att de var tillbakadragna på något sätt. Några norska 
respondenter upplevde också att svenskar gärna följer planer och regler, att det fanns 
något ”tyskt” över det svenska sättet att organisera arbetet.  
 
Några norrmän förmedlade en ”det finns inget märkvärdigt med vårat samarbete” 
hållning, medan andra tyckte att det var annorlunda på den svenska sidan.  
 
Många norska respondenter visade tydligt att de var medvetna om de ”typiska 
föreställningarna som vi har om varandra”. Det tog sig uttryck i att många norska 
respondenter kommenterade högt under vissa items, (t.ex. Enkät 2; 8) ”Det är viktigare 
att nå konsensus än att hålla tidsramar”. Kommentarerna kunde vara ”ja, det her er jo 
det som er typisk svensk da…”, med ett stort leende.  
 

 

Diskussion 
 
Hypotes 1  
”Det finns skillnad mellan hur N och S uppfattar tidsdimensionen”. 
 
Studien både bekräftar och förkastar hypotesen att det finns skillnader i hur vi uppfattar 
tidsdimensionen såsom ”tid” är operationaliserat i undersökningen.  
 
Mer lika än olika; framtidsorienterade och målinriktade. 
 
Resultaten på Cottles cirkeltest och linjära test visar att de norska och svenska 
respondenterna är mer lika än olika i sättet att presentera den mentala föreställningen av 
tidszonerna. 
Resultaten av Cottles cirkeltest tyder på att norrmän och svenskar är 
framtidsorienterade, de rangordnar förtid, nutid och framtid i samma ordning. För bägge 
grupperna var framtiden ”viktigast”, följt av nutid och sist förtid. Att vara 
framtidsorienterad kan tyda på ett ”instrumentellt beteende” som enligt Jones (1988) är 
ett sätt att stödja mål uppnåelse i framtiden, dvs. att nuet används för att maximera 
möjligheterna att lyckas i framtiden och individen utvecklar strategier och beteenden 
med syfte att nå mål som ligger i framtiden. Individen som är framtidsorienterad är 
således, enligt Jones, ”goaloriented”. Denna tanke stöds även av resultaten på Cottle’s 
linjära test, där både norrmän och svenskar visade sig vara ”egocentriska” enligt 
Cottle’s sätt att tolka hur man ritar in sina livssegment på tidslinjen (se resultat av 
Cottle’s linjära test). Cottle teoretiserar vidare kring hur det egocentriska perspektivet 
påminner om det som kallas för prestationsorienterad (”orientation to achievement”) 
dvs. en tendens att vilja forma den personliga framtiden och kontrollera eventuella 
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personliga utfall. ”Achievement-orienterade” personer tror att de kan uppnå mål på 
basis av sin egen insats. Den ”egocentriska perceptionen” handlar inte om att vara 
självcentrerad, det handlar istället om att respondenten ger uttryck för att han är mer 
involverad i en eller flera tidszoner i sitt eget liv än i den historiska förtiden eller 
framtiden. Det här kan tolkas som att respondenten är mer inriktad på nutid och framtid, 
zoner som, enligt Cottle, förknippas med ”being and becoming”.  
 
Den historiocentriska perceptionen tyder på något mer än att man uppfattar livet som 
kronologiskt kort i förhållande till historisk tid, enligt Cottle påminner denna syn om 
”ascription”-orientering. Detta är när människor är mer orienterade mot vad de har ärvd 
både sociologiskt och biologiskt och förvaltar arvet, istället för att vara endast 
prestationsinriktade, de är bärare av traditioner. Cottle teoretiserar vidare kring 
kopplingen mellan ”klasstillhörighet” och tidsorientering. Följande citat belyser hans 
teori   
 
 ”upper-class persons’ orientation is toward preserving the family tradition, or 
historical preparation, which is in direct contrast with achieving or upwardly mobile 
persons who are oriented to personal preparation and change”  (Cottle, 1976, sida 110) 
 
Många gånger påminns man om att Norge inte har samma ”aristokratiska” bakgrund 
som Sverige, det finns ingen riktig adel i Norge och inte särskilt många slott. Skulle 
Cottle´s teorier stämma borde de svenska respondenterna ha lite mer av en 
”förvaltande” inställning, dvs. de skulle i såfall rita sin livstidslinje kortare än den 
norska gruppen, men resultaten visar ingen skillnad mellan grupperna. Att norrmän och 
svenskar i undersökningen ger intryck av att vara framtidsorienterade belyser en likartad 
uppfattning av tidszonerna och kan tolkas som att grupperna ”är mer lika än olika”. 
Själva analysen av det linjära testet visar att det inte finns någon tendens som stödjer 
tanken att svenskar skulle vara mer ”förvaltande” än norrmän, det är ett ganska entydigt 
resultat där nästan hela gruppen (26 av 30 tolkbara resultat) ritar en ”egocentrisk” linje. 
Möjligtvis hade Cottle mer nytta av teorin på sin tid. Respondenternas ålder kan också 
spela en roll för hur man väljer att ”skala in” den egna livslinjen, något som Cottle var 
inne på, och som kan ha större förklaringsvärde än vilken nationalitet man tillhör. 
 
Grupperna skiljde sig dock på én variabel av sex på Cottles The Duration Inventory, där 
norrmännens resultat indikerar att förtiden ligger längre bak i tiden eller att den 
personliga förtiden ”upphörde tidigare” för de norska respondenterna än för de svenska.  
Enligt Cottle betyder det att förtiden för norrmän är mer betydelsefull, men samtidigt 
ligger förtiden ”längre bort” enligt ”The Duration Inventory test”. Den norska gruppen 
ritade även tidszonerna lite ”närmare” varandra, dvs. graden av ”cirkelrelatedness” var 
något högre för de norska respondenterna. Samma tendens visades i Trompenaars och 
Hampden-Turners (1997) undersökning, där norrmäns cirklar överlappade till en större 
grad än svenskarnas cirklar. 
 
Tidshorisonten för grupperna var enligt undersökningens resultat väldigt nära, något 
som inte stödjer Trompenaars och Hampden-Turners (1997) undersökning, där 
svenskarna hade en längre tidshorisont än norrmännen. 
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Olika?  
 
Resultaten av enkät 1, där respondenterna skulle utgå från sig själva föll items in i två 
faktorer, indexvariabel jagtidb som antas spegla inställning till punktlighet och 
indexvariabel jagtida som antas spegla inställning till planering, dvs. flexibilitet i 
förhållande till planering. 
 
Indexvariablerna verkar motsvara vissa aspekter av Brislins (2003) kluster av olika sätt 
att hantera tiden; nämligen ”flexibility of time” eller vilka attityder människor har 
gentemot ”flexibility of time”. I klustret ingår bl.a ”clock-time and event time”, 
”punctuality”, ”task and social time during the workday, “polychromic and 
monochromic time use” och “work and leisure time”. I tillägg till dessa items dök det 
upp kommentarer i intervjuerna med de svenska respondenterna som kan tyda på en 
upplevd skillnad m.h.t Brislins och Kims “work and leisure time” aspekt, där 
norrmännen upplevdes ha en starkare tendens till att vilja värna om sin fritid. 
 
De svenska respondenterna instämmer starkare med ingående items på jagtidb. 
Jagtidb består av två likartade items, inställningen till att hålla tider, samt ett tredje; ”det 
är viktigt för mig att hålla mig till fastlagda planer”. Om det är särskilt viktigt för 
svenskar att vara punktlig, och det på något vis är kopplat till om man är ”en bra eller 
dålig människa” borde ordvalet i item 2, ”slarvig” med att hålla tider frambringa en 
starkare reaktion hos de svenska respondenterna än hos de norska respondenterna, vilket 
det också gjorde. 
 
Mårtensson (1998) diskuterar svenskars inställning till punktlighet och nämner att enligt 
Åke Daun använder svenskar punkligheten som ett sätt att skilja mellan bra och mindre 
bra (ordentliga) människor, att det finns något slags inre kategorisystem där man 
sorterar in människor efter om de är punktliga eller inte. Undersökningen visade att 
svenskarna själva instämmer starkt med påståendet Item 1, att det är viktigt att komma i 
tid. Det var inget annat item som fick en lika ”hög poängsumma”, något som eventuellt 
kan tolkas som att de svenska respondenterna önskade att förmedla en slags 
”självklarhet” när det gäller inställningen till att komma i tid. Det finns en risk för att 
jämförelsen inte mäter samma fenomen (culturally bias), dvs. att attityden som speglas i 
enkäten mäter olika psykologiska fenomen på den svenska och den norska sidan. På den 
svenska sidan kan det hända att resultatet speglar en önskad, ”självklar”, egenskap, i 
linje med Åke Dauns teorier om att punktlighet är särskilt viktigt för svenskar generellt. 
På den norska sidan kan resultatet spegla en inställning som kanske inte är lika 
sammanvävd med önskade personliga egenskaper. 
 
Norrmännen ger svenskarna lägre poäng än vad svenskarna ger sig själva. Möjligen kan 
det förklaras med att när parterna bedömer varandra så kan det finnas en tendens att 
utgå från hur de har upplevt den andra, dvs. utifrån beteende och inte bara vilken attityd 
eller inställning de upplever att motparten har till påståendena. Laine-Sveiby (1991) tar 
upp hur finländarnas bild av svenskarna när det gäller punktlighet inte heller stämmer 
med svenskarnas egen uppfattning, svenskarna ansåg sig som punktliga men detta höll 
inte finländarna med om. För att få en kompletterande bild av hur respondenterna 
hanterar tidsaspekten utifrån punktlighet skulle man kunna utforma en undersökning där 
man mäter punktlighet utifrån konkreta arbetssituationer, t.ex. mötessituationer på 
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ledningsnivå i norsk-svenska organisationer. Då borde man kunna få en objektiv 
mätning där individens tyckande och inställning kompletteras av faktisk beteende. 
Däremot finns det antagligen praktiska och administrativa svårigheter med att 
genomföra en undersökning på detta vis.  
 
Hypotes 2;  
Upplevd skillnad har samband med den beroende variabeln, upplevt samarbete 
 
Resultaten av enkäterna visar att grupperna upplever skillnaden som lika stor (se 
resultat) totalt. Det är svårt att bedöma om den upplevda skillnaden har någon effekt på 
samarbetet så som det är operationaliserat i undersökningen. Det blir ingen signifikant 
korrelation mellan upplevd skillnad och samarbete. I intervjuerna framkom det dock 
kommentarer som visade på upplevda skillnader, möjligtvis är det lättare för 
respondenterna att prata om detta än att fylla i en enkät. En svensk respondent hade 
upplevt att gå ifrån att vara mycket glad över det framtida samarbetet med den norska 
sidan till att uppleva en mindre kulturchock. Känslan av att det skulle vara precis som 
hemma, ”fast i Norge” ändrades i takt med att kontakterna utvecklades. En annan 
svensk respondent hade också upplevt skillnader m.h.t. att ”saker skulle vara klara”, och 
var förbryllad över att ”vi är klara” inte verkade betyda samma sak på den norska sidan 
som han var van vid i Sverige. Från norrmän hördes kommentarer som handlade om att 
det är ”litt mer formelt på den svenske siden”, men det togs inte upp som något stort 
problem. 
 
Medelvärdet på item sveno2; visar att svenskarna instämmer starkare med påståendet; 
”Skillnaderna mellan norrmän och svenskar är större än vad jag hade förväntat mig.” 
Detta item var tänkt att ingå i mätningen av subjektivt upplevd samarbete, men 
resultaten kan också belysa i hvilken grad respondenten upplever skillnaderna mellan 
norrmän och svenskar.  
Hur respondenterna upplevde samarbetet kan ha färgats av en mängd olika faktorer som 
inte tas upp i undersökningen, men som i alla fall kan ha påverkat svarsbeteendet. En 
viktig faktor är att det kan ha varit svårt för respondenten att utgå från det särskilt norsk-
svenska samarbetet, t.ex. att inte låta sig färgas av känslor som har uppstått på det egna 
”hemma-kontoret” där flerparten kanske är av den egna nationaliteten. 
Norrmännens resultat speglar en något positivare syn på samarbetet än svenskarnas.  
 
Svenskarna instämde t.ex. mer än norrmännen i påståendet att ”intriger försämrar 
arbetsklimatet i projektet”. Det kan vara så att vad som upplevs som en ”intrig” är olika 
för norrmän och svenskar, att styrkan i fenomenet inte behöver vara lika stark för att 
tolkas av en svensk som en ”intrig”. Många svenskar gav intryck av att norrmän var 
förtjusta i att diskutera och argumentera, möjligtvis kan denna vilja upplevas som en 
harmonistörande faktor, något som de svenska respondenterna sorterar in som ”intrig” 
medan det för norrmän är ett sätt att uttrycka åsikter. Mårtenson (1998) skriver att 
svenskarna kan kosta på sig att inte framföra en åsikt i diskussioner och att svenskarna 
gärna söker likhet, samstämmighet, samförstånd och personkemi, hennes teorier bygger 
på Dauns (1989) teorier om den svenska mentaliteten. Eftersom det är osäkert vad 
”intrig” representerar för grupperna är det svårt att dra några slutsatser kring det 
erhållna resultatet, förutom att det möjligtvis upplevs som något som kan störa det 
norsk-svenska samarbetet för den svenska gruppen. Ett item från enkäten visade att 



 33 

många var positiva till samarbetet (item Sam 3 ”Jag gillar att arbeta tillsammans med 
medlemmarna i min grupp”) detta item fick höga värden av både norrmän och svenskar, 
något som kan vara en indikation på att den generella inställningen till samarbetet är 
väldigt positiv.  
 
För att mäta det subjektivt upplevda samarbetet borde ett annat test ha använts, t.ex. en 
strukturerad intervju, gärna med frågor där respondenten fick ta ställning till frågor som 
uppmuntrade till en tydligare gradering av samarbetet. Samtidigt vore det värdefullt att 
få veta mer om de personliga erfarenheterna av det upplevda samarbetet.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att den upplevda totala skillnaden är lika stor för de 
undersökta grupperna och att norrmäns inställning till samarbetet är något mer positiv 
än svenskarnas. Ett annat sätt att mäta ”upplevd samarbete” borde ha använts för att få 
en tydligare gradering av upplevt samarbete. 
 
Hypotes 3 
Det finns en skillnad mellan hur parterna uppfattar sig själva avseende tidsaspekten 
och hur de uppfattas av motparten. 
 
Resultaten visar att det finns skillnader mellan hur respondenterna uppfattade sig själva 
jämfört med hur de uppfattades av motparten. 
 
Att svenskar har en speciell förkärlek för planering har belysts av Laine-Sveibys (1991) 
forskning av finländare och svenskar, och det dök upp kommentarer hos norrmännen 
som tydde på att även de tyckte att svenskar har ett speciellt förhållande till hur de 
planerar aktiviteter och sedan att de håller sig till planerna, i motsättning till ”de mer 
flexibla norrmännen”. Men värt att notera är att när svenskar skattar sig själva på items 
5,6 och 7 (indexvariabel jagtida), som alla är relaterade till vilja att ändra eller överge en 
plan eller dagordning, visar de att de själva tycker att de inte bara instämmer starkt med 
påståendena, de tycker dessutom att norrmännen inte är lika ”flexibla” som sig själva.  
 
Bägge grupperna instämmer starkt med att ”det kan vara nödvändigt att ändra 
dagordningen för ett viktigt möte”, men i sin bedömning av motparten visar de att de 
uppfattar att motparten har svårare för att ändra dagordningen (se resultatdelen, Item 5, 
Tabell ”hantid” och ”jagtid”).  
 
Det finns en diskrepans mellan hur man ser på sig själv och hur man bedöms av 
motparten på dessa item. Det kan hända att det är denna ”bilden” av varandra som gör 
att respondenterna upplever skillnad, och inte någon ”faktisk” skillnad i beteende.  
 
Bilden av svensken som en ”älskare av fasta planer” kan möjligtvis vara en produkt av 
stereotypier, och kan resultera i att norrmän tillskriver svensken dessa kvalitéer när han 
inte riktigt känner sig hemma i en situation med svenskar eller som Laine-Sveiby (1991) 
säger ”sterotypier är, vid kontakter med andra nationaliteter en slags tolkningsram” 
(sida 22). D.v.s. tolkningsramen sorterar in svensken respektive norrmannen in i olika 
fack, och bilden av varandra stärks för varje gång något händer som man inte riktigt kan 
förstå i mötet med den ”andra”.  Sammanfattningsvis kan det sägas att resultaten tyder 
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på att norrmän och svenskar instämmer i samma grad med påståendena, men synen på 
varandra stämmer inte med den egna uppfattningen av sig själv. 
 
Val av tester 
 
Om man väljer att se på undersökningen som en första studie, en pilotstudie, kan man 
dra lärdom av de erfarenheter som valet av olika mätinstrument gav. De mätinstrument 
som fungerade bäst var enkäterna för att mäta inställning till tid och de kompletterande 
intervjuerna. Cottle’s tester kan ge ett bra komplement till den undersökta dimensionen 
”tid”, men väldigt mycket tid går åt att behandla de data testerna ger, och det finns 
svårigheter med tolkning av resultaten. Ett sätt att förenkla bearbetningen av de data 
Cottle’s tester ger, är att låta respondenterna göra uppgifterna direkt via en dator, något 
som säkerligen också skulle höja reliabiliteten. Några av fps tyckte att det var 
”intressant” att göra Cottle’s tester, och hade stött på dem i andra sammanhang, att fylla 
i enkäter har de flesta gjort många gånger, men Cottle’s tester upplevdes som något 
nytt. Några få respondenter uttryckte att Cottle’s tester inte alls var något som passade 
för dem, och fyllde inte i testerna.  
Resultaten av cirkeltestet stämmer överens med Trompenaars och Hampden-Turners 
(1997) mätning av norrmän och svenskar. Tidshorisonten som mättes med Cottle´s The 
Duration Inventory fick inte samma resultat som i Trompenaars och Hampden-Turners 
undersökning (1997), svenskarnas tidshorisont var inte längre än norrmännens i den 
aktuella studien.  
Enkäterna för att mäta synen på den andra gav en intressant bild av hur man uppfattar 
varandra och hur den bilden inte alltid är helt jämförbar med den bild man har av sig 
själv, eventuellt får man fram en bild av stereotypier. Många respondenter reagerade 
också positivt inför idén att få ”bedöma” den andra parten.  
 
Den beroende variabeln samarbete, borde ha mätts med en strukturerad intervju, där 
intervjuaren hade kunnat få en bild av respondentens upplevelse och förståelse för vad 
samarbete är, och knyta det till de erfarenheter och känslor respondenten hade inför det 
specifikt norsk-svenska. Det borde ha getts större tillfälle för respondenterna att utgå 
från personliga erfarenheter istället för ett ”färdigt” formulär. ”Samarbete” som 
konstrukt är svårt att mäta, konstruktet är mångfacetterat, och vad det betyder kan 
variera från individ till individ. Faktorer såsom personalomsättning, antal sjukskrivna 
och ekonomiska resultat kan också indikera i vilken grad man lyckas ”samarbeta”, 
sådana faktorer togs inte hänsyn till i denna studie, men kunde eventuellt ha gett en mer 
objektiv bild av ”samarbete”.  
 
Intervjuerna gav möjlighet att belysa ”tid” på andra sätt än det som var planerat. Ett 
exempel är att de svenska respondenterna kommenterade den norska sidans inställning 
till fritid och kontorstängningstider, norrmän ansågs värna mer om sitt privatliv än vad 
man var van vid på den svenska sidan, något som eventuellt kan kopplas till Brislins 
och Kims (2003) ”Work and Leisure Time” aspekt. Det är svårare att göra upptäckter av 
”denna kaliber” med enkäter endast. Det vore intressant att komplettera undersökningen 
med objektiva mätningar, som tidigare nämnt, dvs. att mäta t.ex. punktlighet utifrån 
faktiskt beteende och sedan se hur det hänger ihop med attityd till punktlighet. 
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Val av dimensionen tid 
 
Under arbetet med undersökningen dök det upp många tillfällen att diskutera valet av 
dimensionen ”tid”, både med respondenter och med andra. För många var det ett 
obegripligt val eftersom de själva var helt övertygade om att det hellre t.ex. handlar om 
”att norrmän är mer individualistiska”, ”norska chefer är mer chefer”, ”norrmän vill 
diskutera allting”. 
 
Enligt Levine (1999), som bygger sina teorier på Triandis (1995) karakteriseras 
individualistisk orienterade samhällen av en orientering mot individen och kärnfamiljen 
medan ett kollektivistisk orienterat samhälle ger högre prioritet till kollektivets välstånd. 
Kulturdimensionen “Individualism – Collectivism” har fått ett stort genomslag inom 
forskningen och karakteriseras av Levine  på följande sätt  
 
“many cross-cultural psychologists believe that the individualism-collectivism 
continuum is, in fact, the single most significant characteristic of the social patterns of a 
culture.” (Levine,1997, sida 18) 
 
Levine (1999) diskuterar vidare möjligheten av en koppling mellan en kulturs tempo 
och kulturdimensionen; ”individualism-collektivism”. I föreliggande uppsats testades 
inte skillnader i tempo på motsvarande sätt, däremot dök det upp kommentarer som kan 
tyda på att norrmännen önskar att saker inte skall ”dra ut på tiden”. Några svenskar 
tyckte att ”vi på den svenska sidan är mer kvalitetsmedvetna” (kan indikera att kvalité är 
viktigare än tempo), och upplevde ibland att norrmännen på något sätt var mer otåliga. 
På motsvarande sätt kunde norrmän utrycka en uppfattning om att saker tar längre tid 
för den svenska sidan. Om det nu finns en skillnad i ”tempo” mellan norrmän och 
svenskar kan det vara intressant att vidare forska kring tempo och ”individualism – 
collectivism”. Att norrmän är mer individualistiska enligt respondenterna kan spegla en 
uppfattning som kanske inte bygger på de definitioner av ”individualism-collectivism” 
som finns inom forskningen, utan en mer godtycklig uppfattning hos respondenterna 
själva. Likväl borde det vara intressant att utifrån Triandis (1995) undersöka på vilket 
sätt norrmän och svenskar är individualistiska, om det finns skillnader. Att norrmän 
säger ”jeg syns” (”jag tycker”)och utgår från “jeg” som en svensk respondent sa, och 
såg det som en direkt skillnad till ”vi- utgångspunkten” på den svenska sidan kan vara 
ett uttryck för en typ individualism, men kanske inte den samma individualism-
kollektivism som Hofstede (2001) kom fram till. I Hofstedes undersökning var de 
svenska respondenterna möjligen mer ”individualistiska” än de norska. Svenskar rankas 
i undersökningen som nr 10/11 och norrmän som nr 13. 
Även Brislin och Kims (2003) kluster av olika aspekter av tid (pace of life) kan ge en 
intressant ram runt ”tempo”. Följande citat kan i viss mån spegla några kommentarer 
som de svenska respondenterna fällde kring samarbetet med norrmän, som ansågs ha 
”lite mer bråttom” 
 
”There is a danger of compromised quality because of the emphasis on speed and strict 
deadline” (sida 378) 
 
En tanke kan vara att undersöka om ”konsensusbeslut” är överordnat tidsramar. 
Acceptansen för att t.ex. beslutsprocesser drar ut på tiden borde vara högre för svenska 
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respondenter än för norrmän om man väljer att utgå från Åke Dauns teorier som säger 
att svenskar söker harmoni. Ett item i undersökningen var tänkt att beröra tid och 
konsensus ”Det är viktigare för honom/henne att nå konsensus än att hålla tidsramar”, 
och av svaren att döma verkar svenskar utgå från att norrmän inte tycker att konsensus 
är viktigare än att hålla tidsramar. Norrmännens egen poäng är något högre, men även 
norrmännen visar att de uppfattar att svenskar instämmer starkare med påståendet. Att 
tanken får stöd i ett item räcker inte för att dra någon slutsats, men sammantaget 
(inkluderat övriga resultat och intervjuer) kan sägas att det borde vara intressant att 
fortsätta undersöka svenskars och norrmäns inställning till konsensus-tid/tempo och 
koppla det till någon aspekt av individualism-kollektivism. 
Enligt Laine-Sveiby (1991) upplevde svenskarnas grannar i öst, finländarna, att 
svenskarnas tempo var långsammare än på den finska sidan i förhandlingssituationer. 
Finländarna upplevde att förhandlingarna framskred långsamt, och en respondent 
uttryckte att man gång på gång fick börja om från början.  
 
Urvalet 
 
Urvalet borde vara representativt för den population som studien var menat att 
undersöka, människor på ledningsnivå i norsk-svenska organisationer. Slutsatser som 
görs bör göras utifrån denna ram, och inte om nationaliteterna som sådana. Inom cross-
cultural forskning är det ofta människor från subkulturer som undersöks, ett exempel är 
affärsmän som arbetar utomlands för globala företag, det är inte ”nationen” i sig som 
undersöks utan dessa ”bärare av den nationala kulturen”. De är kanske inte helt 
representativa för den övriga befolkningen i sitt ursprungsland. 
 
Under arbetet med studien har ämnet för uppsatsen genomgående väckt en lust hos de 
människor jag mött att berätta och dela med sig av egna erfarenheter. Det verkar finnas 
ett uppdämt behov av att få diskutera och fundera kring saker som har hänt i det egna 
arbetet inom en norsk-svensk organisation. När vi jämför oss, eller blir jämförda med 
andra nationer hamnar Sverige och Norge ofta i samma ”kluster” t.ex. ”very 
monochronic business cultures” (Gesteland, 2002), något som kan stärka den bild av oss 
som vi har av oss själva som skandinaver, det är först i mötet med varandra ”på riktigt” 
som vi blir varse det som är kännetecknande, eller det vi tror är kännetecknande, för vår 
norska eller vår svenska identitet. Vi bär med oss stereotypier, som används som 
tolkningsram och som mall i mötet med ”grannen”, men som inte behövs i lika stor 
utsträckning när vi arbetar mot övriga nationaliteter. Att uppleva att vi är olika kan vara 
ett resultat dels av våra stereotyper, och dels av psykologiska skillnader som igen är ett 
resultat av den kultur som vi lever i. Att forska vidare kring hur vi hanterar och 
uppfattar tidsdimensionen kan öka möjligheterna för att förstå och känna igen olikheter 
och likheter. 
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