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SAMMANFATTNING 
 
Beslut förekommer dagligen och är en pågående process i alla företag världen över. 
Beslutsprocessen kan ta form på olika sätt och det beror framförallt på hur ett lands 
kultur ser ut. Vårt syfte med denna uppsats har varit att studera kulturens inverkan 
på beslutsprocessen i japanska respektive svenska företag. Undersökningen beskriver 
respektive lands beslutsprocess. Utifrån detta har vi sedan studerat fem olika 
kulturella aspekter som påverkat beslutsprocessen, samt gjort en jämförelse mellan 
länderna. Uppsatsen grundar sig på en fallstudie av beslutsprocessen i japanska 
respektive svenska företag, genom att respondenterna skriftligt och muntligt delgett 
oss av sina erfarenheter. Resultatet av undersökningen visar att Sverige har en mer 
rationell beslutsprocess än Japan, som liknar den teoretiska beskrivna ringi-
processen. I Japan framkommer de kulturella aspekterna tydligare i jämförelse med 
Sverige. Vidare har vår studie visat att länderna i de flesta fall skiljer sig åt, men att 
berörningspunkter finns.  
 
 
 



 

ABSTRACT  
 
Decisions-making is a daily ongoing process in firms around the world. The decision-
making process can vary among nations mainly due to cultural differences. Therefore, 
the purpose of this thesis is to examine the effect culture can have on the decision-
making process in Japanese and Swedish companies. The study, which describes 
Japanese and Swedish decision-making processes, is based on five cultural aspects 
that can influence the process. Furthermore, the study makes a comparison between 
the two countries. The study has also a character of a case study with a focus on the 
decision-making process in Japanese and Swedish firms. The empirical work is based 
on a mix of personal interviews and written response concerning the respondents’ 
knowledge of the decision-making process. The results of the study show that Sweden 
has a more rational decision-making process compared to Japan, whose process is 
similar to the theoretically described ringi-process. Furthermore, the cultural aspects 
are more obvious in Japan than in Sweden. Our study shows that the two countries 
differ in most areas, regarding the decision-making process, but that there are also 
some similarities. 
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1. INLEDNING 
Det inledande kapitlet innehåller bakgrund, problemdiskussion och en presentation 
av rapportens syfte, forskningsfrågor samt definitioner. Detta för att ge läsaren en 
bild av det ämnesområde vi har valt att studera. 

1.1 Bakgrund 
 
I detta examensarbete kommer vi som organisationsstudenter att titta närmare på 
japanskt respektive svenskt management. Under en utbytestermin i Sydkorea växte 
vårt intresse för den asiatiska kulturen, vilket ledde till att vi ville fördjupa oss i 
ämnet. Tiden i Sydkorea och våra studier där har gett oss en viss insikt om den antika 
asiatiska kulturen. Vi har därigenom fått en förförståelse för den asiatiska vardagen 
och människornas sätt att leva, vilket skiljer sig ifrån det västerländska. Sydkorea var 
från år 1910 till 1945 ockuperat av Japan, vilket gör att Sydkorea präglas av den 
japanska kulturen. Detta och att vi under vår vistelse i Sydkorea besökte grannlandet 
Japan, är anledningen till att vi har valt att titta på japanskt management.  
 
Ledarskap är idag ett omdiskuterat ämne och det finns flertalet ledarskapsteorier. 
Japanskt management har under lång tid studerats och är känt över hela världen för 
sin karakteristiska managementfilosofi. Men trots sin innovationsförmåga och 
moderna utveckling är vår uppfattning att japaner anammar det västerländska 
beteendet. De managementkurser vi läst i Sverige och i Sydkorea, har medfört att vårt 
intresse för management ökat, vilket gjort att vi valt att belysa ämnet ytterligare. I 
dessa kurser har det japanska ledarskapet ofta jämförts med det amerikanska men i 
vår studie vill vi jämföra svenskt management med det japanska.  
 
Japan och Sverige är till ytan två små länder där båda länderna har en hög 
levnadsstandard och en professionell teknologisk utveckling, vilket medför att dessa 
nationer är omtalade på den globala marknaden. Länderna har även särdrag som 
skiljer dem åt, både kulturellt och organisationsmässigt. De teorier som vi har 
studerat baseras på studier från 90-talet men även längre tider tillbaka. Vår 
fördjupning i ämnet har väckt en del frågor, framförallt om teorin fortfarande 
stämmer överens med verkligheten och den föränderliga värld som vi lever i idag.  

1.2 Problemdiskussion 
 
Beslutstagande ingår dagligen för chefer på ett företag, besluten fattas både hos 
ledningen och på den operativa nivån enligt Deresky (2000). Vissa beslut är enklare 
medan andra beslut är svårare, som till exempelvis sammanslagningar med andra 
företag menar forskaren. Beslutfattandet är med andra ord en oavbruten process som 
ständigt pågår inom en organisation.  
 
Enligt Edlund, Högberg & Leonardz (1999) finns det många olika utgångspunkter 
kring beslutfattandet som går att studera. Forskarna menar att vi kan ta fasta på att 
beslutsfattandet alltid sker i ett visst sammanhang, omgivning eller omständigheter 
och vad vi väljer beror på hur vi uppfattar denna omgivning. Vi kan lägga tonvikten 
på de särskilda problem som uppstår när det är en grupp av individer (en 
organisation) som ska fatta ett beslut, eller motsatsen när en individ själv ska ta ett 
beslut. Ytterligare områden som kan studeras är hur olika personlighetstyper fattar 
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beslut eller hur en beslutsfattande grupp bör vara sammansatt för att besluten ska bli 
”bra”. (Ibid.). 
 
Robbins (2003) anser att det har visat sig att de faktorer som har omedelbar effekt på 
beslutsprocessen är vilken typ av beslut som ska fattas och vilken nyckelroll den 
individuella ledaren tar. Det är viktigt att förstå att organisationer agerar olika 
världen över och vem som får ta beslut skiljer sig åt mellan företagen. Därför är det 
centralt att ta en nations kultur i beaktande vid studier kring en individs agerande vid 
beslutprocessen. Studier har visat att det finns skillnader i beslutsprocessen som 
kommer från ett lands samhällsaktiviteter, där vissa länder betonar vikten av att lösa 
ett problem, medan andra länder har en kultur som accepterar en större risk och 
problemsituationen som den är. (Ibid.).  
 
Den nationella kulturens värderingar som finns hos medarbetarna återspeglas i 
organisationen och har en väsentlig betydelse på ett företags effektivitet enligt 
Hofstede (1991). Organisationskulturen kan antingen präglas av en stark laganda 
eller ett utpräglat konkurrenstänkande menar Mårtenson (1998). Det finns flera 
indikationer som tyder på att olika nationella kulturer har olika värderingar och 
reaktioner på ledarskap anser Chow, Kato & Merchant (1996). Beslutsfattandet är då 
givetvis viktigt och hur makten är fördelad, antingen decentraliserat till 
medarbetarna eller centrerat till ledningen (ibid.). 
 
Den japanska beslutsprocessen är omtalad och känd för att involvera många 
medarbetare enligt Chow et al. (1996). Japanska företag har varit mycket 
framgångsrika internationellt sett, vilket har lett till att många anser att det är något 
som även den västerländska världen borde anamma (ibid). Asiatiska ledare har visat 
att de är mer nutidsorienterade än vad skandinaviska ledare är, som fokuserar mer på 
framtiden enligt Suutari (1996). Svenska ledare tar beslut genom diskussion och en 
central ståndpunkt är att få stöd i hela organisationen, vilket ska resultera i att 
beslutet efterföljs enligt Mårtenson (1998). Forskaren anser att det gäller för svenska 
företag att utnyttja de situationer där den svenska ledningsstilen innebär en fördel för 
organisationen, samtidigt som de bör förändra sig i de situationer där den svenska 
ledningsstilen innebär en nackdel. 
 
Det finns teoretiska liksom praktiska kulturskillnader mellan Japan och Sverige, som 
påverkar beslutsprocessen. Är kulturskillnaden orsaken till att beslutsprocessen kan 
se annorlunda ut mellan länderna? Japan har med sin specifika kultur både 
gemenskap och samstämmighet som grundtanke, men organisationerna präglas 
likväl av en stark hierarkisk struktur. I Sverige är hierarkin inte lika märkbar, istället 
kännetecknas svenska organisationer av jämställdhet och engagemang. Vi vill 
undersöka om det finns några gemensamma beröringspunkter gällande 
beslutsprocessen i japanska och svenska organisationer, eller skiljer de sig helt åt?  
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med denna uppsats är att studera kulturens inverkan på beslutsprocessen i 
japanska respektive svenska företag, genom att besvara följande frågeställningar.  
 

 Hur ser beslutsprocessen ut i japanska respektive svenska företag? 
 

 Vilka kulturella aspekter påverkar beslutsprocessen för respektive land? 
 

 Vilka tydliga likheter och skillnader finns det i beslutsprocessen mellan 
japanska och svenska företag?  

1.4 Definitioner 
 
I denna uppsats används begreppen beslutsmodell och beslutsprocess. Beslutsmodell 
är ett begrepp som i teorin används för att beskriva olika typer av modeller för hur 
beslut kan fattas. Begreppet beslutsprocess är själva processen som föregår ett beslut 
(www.ne.se).  
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2. TEORI 
I kapitel två behandlar vi beslutsprocessen i organisationer och kulturpåverkan i 
beslutsprocessen. Kapitlet avslutas med presentation av management där japanskt 
och svenskt skildras. 

2.1 Beslutsprocessen i organisationer 
 
Beslutsfattande är en dynamisk och komplex process där feedback ska gå både uppåt 
och neråt i organisationen enligt Harrison (1996). Processen kräver undersökningar 
och informationsinsamling, för att minska osäkerheten och konflikter (ibid.).  
 
Beslut bör fattas på ett medvetet sätt där uttalade uppfattningar om önskvärda 
konsekvenser spelar en stor roll menar Edlund et al. (1999). Det finns åtskilliga 
modeller som kan vara till hjälp för att fatta beslut eller för att åtminstone komma 
fram till ett underlag för att fatta beslut. Genom att tillämpa en modell måste det 
finnas ett tydligt argument för de olika beslutsalternativen (åtminstone det argument 
som modellen kräver), och redan det kan vara till god hjälp. (Ibid.). 
 
Beslutsmodeller kan liknas vid verktyg i en verktygslåda enligt Edlund et al. (1999). 
En del är användbara för att beskriva beslutsproblemet på ett överskådligt sätt. Andra 
kan bara användas för vissa sorters beslutsproblem. Det finns modeller som är 
användbara till många olika slags beslutsproblem, det finns också beslutsproblem där 
flera olika modeller kan komma till användning. Hur pass användbart ett verktyg är i 
en viss situation kan egentligen bara avgöras på plats. (Ibid.).  
 
Vid fokusering på beslutsprocessen är det viktigt att veta att det finns olika 
definitioner som används, enligt Harrison (1996). Dessa olika definitioner av 
beslutprocessen utgår ifrån tre olika faser vilka utgör grunden i beslutprocessen. I 
den första fasen uppkommer det situationer som kräver beslut. Den andra fasen är 
att hitta alternativa agerande lösningar och den tredje och sista fasen handlar om att 
välja rätt agerande. Beslutet i sig är en punkt då alternativ väljs och beslutsfattaren 
väljer den bästa lösningen för att nå det bästa resultatet. (Ibid.). Även Edlund et al. 
(1999) diskuterar beslutsprocessens olika faser som bygger på samma princip som 
Harrisons (1996), men där modellen har utvecklats i fler steg (se Figur 1). I denna 
modell börjar beslutsprocessen med att det finns ett problem och något ska göras för 
att lösa problemet. Därefter måste minst två genomförbara handlingsalternativ 
formuleras för att komma till rätta med problemet, sedan om det går bör 
handlingsalternativens konsekvenser kvantifieras. Vidare är det viktigt att se vilket 
håll som beslutet lutar åt och hur långt åt det hållet beslutet har kommit. Forskarna  
anser att denna syn gällande beslut och handling är rationell och kallas således den 
rationella beslutsmodellen.  
 
Robbins (2003) diskuterar också den rationella beslutsmodellen och menar att 
beslutstagaren är rationell. Den rationella beslutsmodellen är en beslutsmodell som 
beskriver hur en individ bör agera för att maximera utfallet av beslutet (ibid.).  
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                 Figur 1: Den rationella beslutsmodellen  
                 Källa: Edlund et al. (1999, s.24) 
 
Enligt Edlund et al. (1999) beror valet av beslutsmodell på hur en organisation väljer 
att betraktas. Om tyngdpunkten läggs på de sociala relationerna kommer 
kommunikations- och samarbetsmomenten i förgrunden. Har betraktaren en mer 
instrumentell (funktionell) syn är organisationen ett medel för att uppnå vissa mål. 
Då riktas intresset på hur beslutsfattandet ska organiseras så att rationella beslut 
fattas och hög måluppfyllelse uppnås. Styrning och kontroll av beslutsfattandet blir 
centralt, speciellt om målen formuleras i ekonomiska termer. Forskarna fortsätter 
med att ytterligare en vanlig syn är att betrakta en organisation utifrån dess 
intressenter som till exempel ägare, företagsledning, anställda eller kunder. Givet 
denna syn kan beslutsfattandet ses som ett sätt att hantera de motsättningar i krav 
och intressen som intressenterna har. Begrepp som makt, maktfördelning, konflikter 
och konfliktlösning blir centrala vid en analys av beslutsfattandet. (Ibid.). Bozeman & 
Pandey (2004) menar att beslutets omfattning avgör vilka som ska delta i 
beslutsprocessen. När många människor deltar i processen, både inom och utanför 
företaget kan det leda till att konflikter ökar och samstämmigheten minskar, särkskilt 
i större organisationer.  
 
Många faktorer försvårar tillämpningen av modeller för att planera eller lösa 
beslutsproblemen anser Edlund et al. (1999). Studier av vad ”beslutsfattare” faktiskt 
gör visar att de ägnar relativ lite tid till rationell planering och analys av problem i 
förväg. Istället kännetecknas deras tidsanvändning av bland annat att de behandlar 
flera problem samtidigt eller ägnar sig åt olika typer av problem samt beslut, och för 
de flesta ”beslutsfattare” är verkligheten således ganska kaotisk. (Ibid.).  
 
Studier visar att mindre företag inte har en lika komplex beslutsprocess i jämförelse 
med stora företag, både i de beslutsmodeller som företag använder och i modellens 
olika steg till beslut anser Jocumsen (2004). Forskaren menar att beslutsfattare i 
mindre företag agerar rationellt, objektivt och att de faktiskt använder analytiska 
metoder men samtidigt spelar intuition, känsla och erfarenhet in och påverkar vid 
beslutsfattandet. Mindre organisationer litar mer på råd som kommer från 
människor inom organisationen istället för att ta hjälp utifrån av experter eller 
konsulter. (Ibid.).  

2.2 Kulturpåverkan i beslutsprocessen  
 
Kultur kan ses som ett mer eller mindre sammanhängande system av betydelser, 
föreställningar, symboler och värderingar enligt Alvesson (2001). Detta är en 
människas referensram och med hjälp av denna kan individer definiera sin 
omgivning, vilket uttrycks i känslor och en människas agerande. Robbins (2003) 

Problem Handlings-
alternativ 

Konsekvenser Val 

Mål Lösning 
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menar att gällande organisationers beteende så måste en nations kultur tas i 
beräkning. Studier visar att nationell kultur har en större inverkan på medarbetarna 
och formar deras beteende mer än vad organisationskulturen har.  
 
Det finns styrkor och svagheter i länders olika styr- och managementfilosofier, samt 
värderingar som lämpar sig i skilda kulturer menar Tollgerdt-Andersson (1996). 
Forskaren tycker att det inte går att bortse från de kulturella värderingar som är djupt 
rotade i en kultur, vilket inverkar på vitt skilda områden både i privat- och 
arbetslivet. 
 
Kulturen i landet inverkar på beslutsfattandet genom att det dels framkommer vissa 
generella beteenden om hur beslutsprocessen går till, och dels genom värderingar 
som påverkar varje enskild beslutsfattares uppfattning och tolkning diskuterar 
Deresky (2000). Enligt Robbins (2003) är det nödvändigt att ta en beslutstagares 
kultur i beräkning när ett beslut ska fattas, då bland annat en persons rationalitet och 
möjlighet att lösa problem har väsentlig betydelse i beslutsfattandet. Deresky (2000) 
anser att det varierar mellan olika länder i vilken utsträckning som beslutsfattandet 
påverkas av kulturen. Det finns olika sätt att studera kulturpåverkan i 
beslutsfattandet, ett av dem är att titta på aspekter som påverkar de olika stegen i 
beslutsprocessen (ibid.). I kommande avsnitt (2.2.1 till 2.2.5) beskrivs kulturella 
aspekter som påverkar organisationers beslutsprocess.   

2.2.1 Objektivitet och subjektivitet   
 
En kulturell aspekt som påverkar beslutsprocessen är huruvida landet har ett 
objektivt eller subjektivt synsätt enligt Deresky (2000). En del kulturer har ett synsätt 
som baseras på rationalitet, där ledare tolkar en situation och reflekterar över 
alternativa lösningar grundade på objektiv information, denna inriktning är idag den 
mest vanliga. Beslut som baseras på känslor har en subjektiv inriktning. (Ibid.).  

2.2.2 Risktolerans  
 
En annan aspekt som har stor inverkan på beslutsprocessen är risktoleransen hos 
dem som tar beslut. Studier visar att vissa länder har en förhållandevis låg 
risktolerans, medan andra länder kan ha en högre risktolerans menar Deresky 
(2000). Enligt Mårtenson (1998) är risktoleransen beroende av till vilken grad 
människor i kulturen förblir osäkra i ostrukturerade och tvetydiga situationer samt 
att de försöker undvika sådana situationer med strikta regler, dessa människor är 
alltså mindre riskbenägna. Deresky (2000) anser att hur ledaren tar nya och osäkra 
beslut är en aspekt som påverkar valet av olika beslutsalternativ. Många ledare fattar 
sina beslut genom erfarenhet och tar gärna säkra beslut (ibid.).  

2.2.3 Maktdistans 
 
Robbins (2003) menar att beslutsfattandet till stor del präglas av den rådande 
kulturen och maktskillnaden i en organisation. Enligt Hofstede (1991) informerar 
maktdistans om beroendeförhållanden i ett land. I länder med stor maktdistans 
uppfattar över- och underordnade varandra som existentiellt olika, vilket baseras på 
det hierarkiska systemet. Detta kan kännetecknas av att ett företag centraliserar 
makten så mycket som möjligt till ett fåtal personer och underordnade förväntas bli 
beordrade. Förhållandet mellan över- och underordnade i företag med stor 
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maktdistans är ofta känsloladdat. Däremot uppfattar chefer och medarbetare i ett 
land med låg maktdistans varandra som existentiellt jämlika och då blir det 
hierarkiska systemet bara en rollbenämning. Företaget är ofta decentraliserat med 
platta hierarkiska nivåer och har ett begränsat antal chefsnivåer. (Ibid.). 
 
Mårtenson (1998) anser att människor från kulturer med stor maktdistans förväntar 
sig att bli tillsagda om vad de ska göra och ifrågasätter inte chefens order, vilket också 
kallas vertikal individualism. Människor från kulturer med låg maktdistans 
accepterar inte nödvändigtvis sina överordnades order rakt av, det vill säga 
horisontell individualism råder. Dessa människor ställer sig frågande till sin 
arbetssituation. De kulturella reglerna ställer mindre krav på samarbete med andra 
grupper i länder med stort maktavstånd än i länder med litet maktavstånd. Detta 
gäller också chefer, en chef som kommer från ett land med stort maktavstånd, 
förväntar sig att order ska följas utan något argumenterande. På så sätt kan 
maktdistans också kopplas till individualism och kollektivism (se avsnitt 2.2.4). 
(Ibid.).  

2.2.4 Individualism och kollektivism  
 
Deresky (2000) beskriver huruvida chefen är autokratisk eller låter sina medarbetare 
delta i beslut, det är med andra ord viktigt att titta på vem som har befogenheter att 
ta beslut. Beroende av vilken nivå som besluten tas på kan det kopplas till 
kollektivistiskt eller individualistiskt anser forskaren. Enligt Hofstede (1991) gäller 
individualism i samhällen där banden mellan individer är lösa. I individualistiska 
kulturer förväntas individen att sköta sig själv och sin familj, samt att individens 
intressen är starkare än gruppens. Kollektivism kännetecknar samhällen där 
människor redan från födseln integreras i starka, väl sammanhållna så kallade in-
grupper, där personen skyddas av gruppen på livstid. Individualism på arbetsplatsen 
tar sig uttryck i att arbetet organiseras så att individens och arbetsgivarens intressen 
sammanfaller. I en kollektivistisk kultur anställs aldrig en person som individ, utan 
som en person som tillhör en så kallad in-grupp. (Ibid.).  
  
I länder där organisationer har tydliga hierarkiska nivåer och beslutet går genom fler 
nivåer uppåt i organisationen, innan det slutliga beslutet fattas beskrivs som mer 
kollektivistiska menar Hofstede (1991). Medarbetare i dessa länder förväntar sig att 
chefen tar alla beslut och känner sig inte bekväma i att ta egna beslut (ibid.).  

2.2.5 Maskulinitet och femininitet  
 
Maskulinitet och femininitet är kulturella aspekter som enligt Hofstede (1991) 
påverkar en organisation. Länder där värderingar som pengar, framgång och 
konkurrens anses viktigt är maskulina länder. Värderingar som personliga relationer, 
samarbete, kvalitén på livet och service anser forskaren som feminint. Länder med 
feminin prägel löser helst konflikter genom kompromisser och förhandlingar, i dessa 
samhällen arbetar människor för att leva, i kontrast till ett maskulint samhälle där de 
lever för att arbeta. Företag i maskulina samhällen betonar att resultat och belöning 
sker i enighet med arbetarens prestation. Feminina samhällen betonar jämlikhet och 
belöning sker till var och en efter behov. Vidare menar forskaren att maskulina och 
feminina kulturer har olika typer av företagsledning. Den maskulina chefstypen (som 
inte så ofta men dock kan vara kvinna) är självhävdande, beslutsam och ”aggressiv”. 
Denne är ensam beslutsfattare som hellre söker fakta än diskuterar inför 
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beslutsfattandet. Den feminina chefstypen är mindre dominant och mer intuitiv. 
Denna typ av chef är van vid att söka samstämmighet inför beslut. (Ibid.). 

2.3 Management  
 
Beslutsprocessen i organisationer och kulturpåverkan i beslutprocessen som de två 
föregående avsnitten behandlar ligger till grund för kommande avsnitt. Vi kommer 
här att beskriva japanskt respektive svenskt management och deras sätt att fatta 
beslut. Utifrån detta vill vi klargöra de kulturella aspekterna som påverkar den 
japanska och svenska beslutsprocessen.  

2.3.1 Japanskt management  
 
Chow et al. (1996) anser att japanska chefer har en stark kontroll i jämförelse med 
chefer i västerländska länder. Forskarna menar att japanska chefer försöker undvika 
osäkerhet, vilket leder till ständiga kontroller. I japanska företag är maktdistansen 
hög och medarbetarna tar emot direktiv från överordnande enligt forskarna . Vidare 
menar forskaren att kollektivism också är mycket utbrett i japanska företag, vilket 
betyder att medarbetare förväntas sätta organisationens intressen före sina egna. 
Enligt Hofstede (1991) kan ett land som Japan även klassas som ett utpräglat 
maskulint land.  
 
Enligt Chen (1995) är japanska organisationer strikt organiserade och extremt 
hierarkiska. I toppen av organisationen hittas ordföranden för styrelsen som följs av 
VD: n, därefter finns avdelningar med avdelningschefer. För mindre företag är 
principen snarlik men framförallt är nivån av respekt för de högre cheferna inom ett 
företag densamma. De högst rankade cheferna i japanska organisationer driver sällan 
nya projekt, utan huvuduppgiften består av etablering, utveckling av strategin, samt 
att de värnar om lojaliteten inom företaget och relationerna utanför organisationen. 
(Ibid.).  
 
Den japanska beslutsprocessen skiljer sig väldigt mycket vid en jämförelse med 
beslutsprocessen i västerländska länder, särskilt beslut som tas på en högre nivå i 
organisationen menar Deresky (2000). En förståelse av japansk beslutprocess kräver 
en viss uppfattning om dess kultur. Forskaren anser att en stor del av den japanska 
kulturen och dess arbetskultur kan förklaras av ”wa”, som betyder fred och harmoni. 
”Wa” påverkar arbetsgruppen och är en av grundstenarna i japanskt management 
enligt Rossander (1992). Med detta menas att det är långt viktigare att komma 
överens än att komma fram till rätt beslut. Men strävan efter ”wa” (fred och harmoni) 
leder ofta till att konflikter så länge som möjligt hålls i det fördolda. (Ibid.).  
 
Enligt Deresky (2000) identifierar japaner sig själva mycket starkt till arbetsgruppen, 
där tonvikten läggs på samarbete, medbestämmande, problemlösning och 
beslutsfattandet som baseras på ett tålmodigt långtidsperspektiv. Enligt Rossander 
(1992) missar många japanska företag en hel del affärer därför att de inte på någon 
eller några dagar kan fatta stora och avgörande beslut om investeringar, köp eller 
försäljningar. Å andra sidan gör de sällan ogenomtänkta affärer som de sedan ångrar. 
Forskaren menar att den japanska trögheten inte innebär att det för den delen går 
långsamt. Tiden från tanke till beslut kan bli lång, men tiden från tanke till färdig 
produkt kan däremot bli desto kortare, eftersom en stor del av planeringsarbetet och 
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förberedelserna sker under beslutprocessen. När beslutet väl så småningom är fattat 
kan det gå mycket snabbt att verksställa. Förklaringen till detta ligger i att det 
japanska beslutsystemet är mycket demokratiskt och sägs bygga på ”bottom-up”, det 
vill säga att besluten tas långt nere i organisationen som sedan går uppåt och 
fastställs på ledningsnivån. (Ibid.).  
 
Enligt Bjerke (1998) är beslutsfattande som en handling vid en specifik tidpunkt inte 
något meningsfullt i den japanska kulturen. Beslutsprocessen och genomförandet 
överlappar varandra utan något givet beslutsmoment emellan. Japanska språket har 
inte ens någon motsvarighet till ordet ”beslutsfattande” menar forskaren. Pascale & 
Athos (1982) diskuterar att japaner inte tycker om att tvingas att fatta beslut, speciellt 
inte ”godtyckliga beslut”. Men under samma omständigheter kan en japan däremot 
bestämma sig på fläcken. Forskarna anser att japanska chefer är i stånd att ta stora 
risker och gör även det. De uppträder som om de var mer ångerfulla än stolta och 
lägger mer tonvikt vid företagets utveckling på lång sikt, än vid en enskild individs 
enstaka prestationer (ibid.).  
 
Ringi-processen    
Enligt Deresky (2000) finns det i denna kultur med kollektivism och delat ansvar, ett 
bakomliggande beslutssystem som kallas ringi. Ringi-processen (beslutsprocessen) 
handlar om att nå samtycke av ett förslag genom att ett dokument cirkulerar inom 
organisationen till berörda personer. Ringi-processen består av fyra delar: förslag, 
cirkulation, godkännande och till sist dokumentation (se figur 2).  
 
Den person i företaget som kommer med förslaget kallas ringi-sho, denna person har 
ofta arbetat under en längre tid för att få ett informellt stöd för sitt förslag på sin 
avdelning och sedan från ledningen menar Deresky (2000). Den informella 
processen kallas nemawashi och äger rum innan den formella ringi-processen sätter 
igång. Enligt Chen (1995) och Rossander (1992) är nemawashi ett typiskt japanskt 
uttryck, som betyder att gräva runt rötterna innan man planterar om ett träd. 
Deresky (2000) menar att denna process är betydelsefull då den bygger upp en 
samstämmighet, konsensus inom organisationen vilket är mycket viktigt att uppnå i 
japanska företag. För att komma till denna punkt (informellt godkännande) har 
företaget avdelningsmöten och om det behövs tillfrågas även experter, vilka får 
framföra sin åsikt om förslaget. Om det behövs mer information går förslaget tillbaka 
till personen som kom med förslaget från början, som då hittar och lägger till 
nödvändig information. Detta arbetssätt tar mycket tid och det kräver involvering av 
många människor redan innan förslaget blir formellt. (Ibid.).  
 
Deresky (2000) framhåller att när förslaget blivit informellt godkänt ska det också 
formellt godkännas. Ringi-sho har sett till att förslaget passerat varje led uppåt i 
organisationen, för att få ett officiellt godkännande av förslaget. Om varje led i 
organisationen gör ett officiellt godkännande samlas dessa och blir därigenom en 
varaktig överenskommelse, vilket leder till att förlaget också får det slutgiltiga 
godkännandet av företagets VD. (Ibid.). 
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Figur 2: Ringi-processen  
Källa: Deresky (2000, s.192)  

 
Chen (1995) och Rossander (1992) menar att båda processerna (ringi och 
nemawashi) gör att det skapas ett rikt informationsflöde i de toppstyrda japanska 
företagen. Detta informationsflöde bäddar för samförstånd, effektivitet och 
samverkande människor (ibid.). 
 
Enligt Chen (1995) har den japanska beslutsprocessen en form av demokrati, 
eftersom de anställda på de lägre nivåerna i organisationen kan initiera förslag eller 
arbeta fram planer som kan bli vidarebefordrade upp till ledningen. En förenklad 
beskrivning är att ringi-processen inkluderar de flesta personer som blir berörda av 
nya beslut, men där grundidén ofta är initierad av högsta ledningen. Detta medför att 
många japanska chefer blir autokratiska eftersom ringi-processen innebär en mängd 
redan tagna beslut. Modellen kan istället ses som ett verktyg till att sprida 
information i företaget anser forskaren. Chow et al. (1996) anser att beslutsprocessen 
i japanska företag har ett stort deltagande, men studier visar att det japanska 
systemet i hierarkin tenderar att styra besluten till vissa personer, som till exempelvis 
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Nackdelen är att varje beslut, också de små och rätt obetydliga, kan ta orimligt lång 
tid att fatta anser Rossander (1992). Chen (1995) menar att det blir för många möten, 
onödiga frågor och förslag som ska bearbetas, där medarbetarna noggrant följer 
arbetsgången. Rossander (1992) anser dessutom att detta system medför att det 
sällan finns någon konkret ansvarig för ett visst beslut. Det finns ingen person att 
vare sig hylla eller ”hänga”.  

2.3.2 Svenskt management 
 
De flesta svenska företag tillämpar MBO (Management by Objectives), vilket betyder 
att chefer styr genom målstyrning anser Mårtenson (1998). Typiskt för svenska chefer 
kan sägas vara ”mjukheten” i deras sätt att umgås med medarbetare, vilket visas i att 
de undviker att ta tag i anställda som inte presterar som de ska. Jönsson (1995) anser 
liksom Tollgerdt-Andersson (1996) att normen i svenskt ledarskap är vision och 
kommunikation. Ett typiskt drag i svenskt management är att svenska organisationer 
orienterar sig mot att arbeta i team. Även Mårtenson (1998) anser att många svenska 
organisationer använder sig av funktionella team och att huvuddelen av dessa är 
effektiva.  
 
Tollgerdt-Andersson (1996) menar att svenska chefer har ett stort engagemang för 
sitt arbete och prioriterar konsensus och gruppdiskussioner. Svenska chefer förefaller 
att lyssna på sina medarbetare och studier visar på att merparten av svenska chefers 
relation till medarbetarna är öppenhet, att de delegerar ansvar och att de visar 
förtroende. Men det riktas kritik mot svenskt management genom att medarbetaren 
ändå inte får fatta egna beslut. (Ibid.). 
 
Svenska chefer undviker genererande och svåra beslut eller att med kraft verkställa 
de beslut som fattas enligt Mårtenson (1998). Under beslutsprocessens gång ska 
chefen förankra besluten nedåt i organisationen, vilket kräver en viss ”manipulation”. 
I Sverige anses det vara viktigt att förankra de beslut som fattas och att nå 
samstämmighet, ledningen vill att alla ska följa de beslut som tas. Beslut i svenska 
företag kan komma fram genom diskussioner i korridoren, vilket kan förklaras av den 
horisontella inriktningen i Sverige, att alla är lika och med andra ord har en liten 
gradering av maktdistans. Det svenska beslutsfattandet kan från utländska chefer 
uppfattas som mer diffust och oklart, detta medför att utländska företag kan ha svårt 
att förstå vilka beslut som tagits. En studie visar att utländska chefer ansåg att 
svenskarna var oflexibla, att de saknade äventyrslust, att de var rädda för att ta risker 
och istället var överförsiktiga, vilket genererade i att beslutsfattandet försenades. 
(Ibid.). Hofstede (1991) anser att Sverige har en liten maktdistans mellan ledning och 
medarbetare där ledningen förväntar sig att medarbetaren själv kan fatta beslut som 
rör den vardagliga verksamheten. 
 
Lewis (2000) anser att svenskt management karaktäriseras av demokrati, 
decentralisering och låg maktdistans, samt att svenska chefer ofta är öppna för 
diskussioner med medarbetarna. Medarbetarna involveras naturligt genom 
medbestämmandelagen (MBL), som tvingar företagen att informera medarbetarna 
om beslut innan de implementeras. Den svenska mentaliteten bygger på att 
medarbetare blir motiverade och presterar bättre om de är informerade om vad som 
händer i företaget. (Ibid.). 
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Hofstede (1991) anser i sin studie att Sverige har en feministisk kultur, detta har även 
Axelsson, Cray, Mallory & Wilson (1991) kommit fram till, då oberoende värderingar, 
livskvalité och service finns hos svenskar. Svenska beslutsfattare är inte 
individualistiska och uppgiftsorienterade, utan den svenska beslutsfattarmodellen 
utvecklas genom förhandlingar och kompromisser, denna typ av beslutstagande är 
mer inriktad mot individer och kallas relationsinriktad. Ledare som använder denna 
stil i beslutstagande fokuserar på människans perspektiv och arbetar bäst när 
uppgiften är definierad. I en studie som forskarna  gjort visade det sig att i nästan alla 
strategiska beslut som undersöktes var fackrörelsen involverad genom MBL.  
 
I den svenska beslutsprocessen är det många människor både internt och externt som 
tillför information i jämförelse med andra västeuropeiska länder enligt Axelsson et al. 
(1991). Forskarna menar att information är en central del i svensk beslutsprocess, 
vilket också påverkas av de undersökningsaktiviteter som företaget genomför. Vid till 
exempelvis komplexa problem tillsätts ofta en utredningsgrupp för att tillföra 
information vilket i sin tur leder till fler lösningsförslag. I svenskt beslutfattande har 
medarbetare en god chans att påverka, men beslutsfattandet är en långsamgående 
process, som försenar beslutsprocessen. (Ibid.). 

2.3.3 Likheter och skillnader i japanskt och västerländskt beslutsfattande 
 
Pascale & Athos (1982) anser att det inte finns någon logisk skillnad mellan 
västerländska och japanska chefers uppfattning om beslutsfattande, men 
erfarenhetens betydelse kan i många fall variera mycket. Japanerna faller tillbaka på 
sina erfarenheter för att skaffa sig ökad insikt. De betraktar sina dagliga upplevelser i 
företaget som en inlärningsprocedur ur vilken de kan hämta vishet. Många 
västerländska chefer lär sig undermedvetet på samma sätt, men deras inlärning 
aktiveras främst när det är ett faktamaterial som de måste behärska eller när de 
känner sig utmanade av en utbildning.  
 
När det gäller synen på beslutsfattandet är det mindre acceptabelt för västerlänningar 
än för japaner att ”låta sig ledas av omständigheterna” menar Pascale & Athos (1982). 
Den västerländska chefens över- och underordnade samt den egna uppfattning om 
vad det innebär att ”leda” förstärker beslutsfattandet, vilket också förefaller vara 
något av en bekräftelse på chefens kompetens. De som inte fattar beslut lika snabbt 
löper större risk att betraktas som ”smitare”, kraftlösa eller villrådiga (vilket med 
hänsyn till de kulturella värderingarna är nedsättande). Forskarna diskuterar även att 
den japanska uppfattningen om en god beslutsfattare är en person som kan motstå 
driften att fatta beslut tills personen verkligen vet vad som krävs.  
 
Enligt Deresky (2000) är planeringshorisonten gällande lång- och korttidsperspektiv 
i beslutsprocessen en intressant jämförelse mellan västerländska och japanska 
system. Japanska organisationer spenderar väsentligt mer tid i ett tidigt stadium med 
att definiera ämnet, det vill säga vad ett förslag handlar om och vilket behov som 
finns av att beslut tas. Här tittar japanska chefer mer än västerländska chefer på 
målöverensstämmelse mellan förslaget och företagets målbild. Japaner undersöker 
med försiktighet hur hela bilden ser ut och undersöker alternativa lösningar, istället 
för att snabbt hitta alternativ och lösa problemet som västerlänningar tenderar att 
göra. I en snabbföränderlig miljö, blir snabba beslut nödvändiga för att besvara 
konkurrenters agerande. Det är i sådana situationer som ringi-processen uppfattas 
negativ då processen är för långsam att ta beslut anser Deresky (2000). 



TEORI 

 13

En skillnad i ledarskapsstil som japanska företagsledare pekar på är att de i väst har 
ett endimensionellt informationssystem, medan de i Japan har ett tredimensionellt 
informationssystem enligt Rossander (1992). I västerländska företag går 
informationen tjänstevägen: order kommer uppifrån och går rakt ner, rapporter 
kommer nedifrån och går rakt upp. I Japan leder ringi-tekniken till att såväl order 
som rapporter går i bägge riktningarna. Dessutom sprids informationen horisontellt 
ut till sidoordnande. I Japan betonas vikten av harmoni, deltagande och gruppbeslut 
och företagen vill skapa samstämmighet i organisationen. Beslutsprocessen i ett 
Japanskt företag går nerifrån och upp och inte uppifrån och ner (ibid.).  
 
De japanska företagen är minst lika hierarkiska som svenska, men är betydlig bättre 
på att initiera förslag underifrån menar Rossander (1992). Vidare tycker forskaren att 
likheterna med Sverige faktiskt är stora, då japaner på samma sätt som svenskar, är 
konflikträdda och benägna till samstämmighet.  
 
Sverige har en kollektivistisk form av beslutsprocessen anser Lewis (2000) och den 
kan jämföras med Japans beslutsprocess. I båda länderna anses det viktigt att 
kollegor får möjlighet att diskutera projekt och säga sina åsikter. Processen kan bli 
utdragen i både Japan och Sverige, men när beslut har tagits är alla medarbetare 
informerade och drar åt samma håll. En stor skillnad mellan länderna är 
maktdistansen, Japan har en stor maktdistans mellan ledningen och medarbetarna 
till skillnad från Sverige. Beslutsprocessen är långsam i Japan men forskaren påpekar 
att också den svenska beslutsprocessen tar relativ lång tid. (Ibid.). 
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3. METOD 
I följande kapitel kommer forskningsansats, fallstudie och undersökningsföretag att 
beskrivas. Dessutom kommer vi att skriva om rapportens litteratursökning, 
datainsamling, analysmodell samt metodproblem. 

3.1 Forskningsansats  
 
Metoderna för ett vetenskapligt arbete har som främsta syfte att hjälpa oss att skapa 
tillförlitlig kunskap, rätt sort och tillräcklig mängd av information enligt Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (2001). 
 
När det gäller definitionen av hur vetenskap uppstår finns två ansatser, induktiv och 
deduktiv menar Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001). Vid induktiv ansats baseras 
vetenskapen på att forskaren observerar verkligheten och sedan skapar teorier utifrån 
det som observerats. Vid ett deduktivt ansats utgår forskaren från befintlig teori som 
sedan empiriskt testas i en miljö, för att se hur teorin överensstämmer med 
verkligheten. Vår intention från början var att jämföra den japanska beslutprocessen 
med den svenska samt vilka kulturaspekter som inverkar på beslutsprocessen. Vi vill 
inte skapa nya teorier utan utgå från en teorietisk bakgrund för att undersöka om 
dessa fortfarande stämmer överens med hur beslutprocessen ser ut i våra 
respondenters företag. Utifrån detta präglas vår uppsats av den deduktiva ansatsen. 
 
Det finns två metoder som används för att bearbeta data enligt Holme & Solvang 
(1997), den kvantitativa och den kvalitativa metoden. Den kvantitativa metoden 
kännetecknas av att forskaren har kontroll och ett avstånd till sin informationskälla, 
vilket innebär att forskaren kan genomföra formaliserade analyser. En kvalitativ 
metod har en låg formaliseringsgrad, där fokus blir att samla in information för att få 
en djupare förståelse av problemet som studeras. I en kvalitativ studie har forskaren 
en närhet till sin informationskälla och det positiva är att en kvalitativ studie visar en 
helhetsbild av studieområdet. En helhetsbild möjliggör en ökad förståelse för olika 
sammanhang. (Ibid.). I vår uppsats har vi använt den kvalitativa metoden i avsikt att 
utifrån de teoretiska beskrivna kriterierna för de kulturella aspekterna, 
objektivitet/subjektivitet, risktolerans, maktdistans, individualism/kollektivism och 
maskulinitet/femininet studera hur dessa aspekter inverkar på beslutsprocessen i 
respektive land. Genom att undersöka kulturpåverkan och göra en jämförande studie 
mellan Japan och Sverige vill försöka beskriva och återskapa en sannenlig 
verklighetsbild, av hur beslutsprocessen ser ut, vilka aspekter som inverkar samt 
likheter och skillnader mellan länderna.   

3.2 Fallstudie 
 
Fallstudier är enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2003) bra att använda när 
forskaren vill ha detaljerad kunskap och kunna dra slutsatser om det som undersöks. 
Lekvall & Wahlbin (1993) menar att fallstudier kännetecknas av ett ingående och ett 
genomgripande intresse för det enskilda fallet. Fallstudier lämpar sig för explorativa 
undersökningar där forskaren inte vet vad som är mer eller mindre viktigt på 
förhand. Dessutom har forskaren möjlighet att upptäcka nya förhållanden. (Ibid.). 
Fallstudier innebär att forskaren undersöker ett fåtal objekt och metoden har länge 
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använts inom vissa områden som till exempelvis för att analysera beslutsprocesser i 
företag menar Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001).  
 
I denna uppsats har vi studerat beslutsprocessen och för att få svar på vårt syfte har vi 
valt att använda oss av en fallstudie. Anledningen till att vi valde en fallstudie var för 
att komma åt och få våra forskningsfrågor besvarade. Forskningsfrågorna är bland 
annat av hur- karaktär, där vi vill undersöka hur beslutsprocessen ser ut. Vi ansåg 
därför att en fallstudie var ett lämpligt val eftersom en enkätundersökning inte hade 
gett oss en lika beskrivande information om beslutsprocessen. Genom att göra en 
djupgående undersökning vill vi öka förståelsen och försöka återskapa en 
verklighetsbild, om hur beslutsprocessen går till i japanska och svenska företag samt 
vilka kulturaspekter som påverkar processen. 

3.3 Undersökningsföretag 
 
Vår intention har varit att jämföra japanskt och svenskt management. Eftersom 
beslutstagande dagligen ingår för chefer på ett företag, ansåg vi att beslutsprocessen 
var intressant att studera såväl på lednings- som operativnivå. Då vi valde att arbeta 
med två skilda länder, tyckte vi att kulturpåverkan i beslutsprocessen var något 
centralt att fokusera på i vår uppsats.  
 
En kritisk punkt i denna studie har varit att hitta undersökningsföretag och personer 
med tillräcklig kunskap för att kunna besvara våra frågor kring beslutsprocessen. För 
att hitta respondenter krävdes en hel del arbete och informationssökning på Internet, 
via e-mail och telefonkontakt. För att avgränsa urvalet av undersökningsenheter 
valde vi att undersöka beslutsprocessen i mindre produktionsföretag som hade 
mellan 25-100 anställda. Japanska respondenter fick vi tag på dels genom via olika 
japanska intresseorganisationer som tipsade om svenska företag och personer med 
kopplingar till Japan. Från en japansk lärare vid Luleå tekniska universitet fick vi 
dessutom namn på japanska företag, vilka vi kunde kontakta. Efter många 
telefonsamtal och flera e-mail fick vi till slut tag på ett japanskt produktionsföretag 
som ligger i Tokyo och verkar inom optikbranschen. Dessutom fick vi kontakt med ett 
japanskt företag i Sverige som är verksamma i byggbranschen. För att undersöka den 
svenska beslutsprocessen kontaktade vi två produktionsföretag. Dessa är belägna i 
Luleå med omnejd vilket underlättade den personliga kommunikationen med 
respondenterna. Det ena produktionsföretaget verkar inom optikbranschen och det 
andra företaget är verksamt i livsmedelsbranschen. Dessa fick vi tag på genom tips 
från studenter och intresseorganisationer. Vi valde dessa två organisationer eftersom 
båda företagen låg geografiskt nära varandra samt att det ena företaget har 
produktion i Japan. Total ingick det fyra företag i vår studie. 

3.4 Litteratursökning 
 
För att få en ökad förståelse av teorin kring problemområdet fann vi material genom 
en litteratursökning. Sekundärdata är det material som redan finns insamlad för ett 
ändamål enligt Lekvall & Wahlbin (1993). Sekundärdata som samlades in söktes på 
Luleå tekniska universitets bibliotek där sökning skedde via databaser. De databaser 
som användes var Lucias bibliotekskatalog, Lucias artikelsök och Libris 
bibliotekskatalog. Dessutom använde vi oss av Ebsco, där vi sökte i Business Scource 
Elite och Emerald databaser för artikelsök. Dessa databaser användes för att där 
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finns artiklar som är peer reviewed, det vill säga artiklar som är granskade av 
kontrollanter för att höja kvaliteten före publicering. Artiklarna kom från 
management och ekonomiska tidskrifter samt från avhandlingar och böcker med 
inriktning mot vårt ämnesområde. Sökorden var: beslutprocessen, beslutsfattande, 
organisationskultur, kultur, svenskt management, japanskt management, 
västerländskt management, svensk beslutsfattande, japansk beslutsfattande, 
beslutsmodeller och dessa sökord översattes även till engelska. Sökorden valdes med 
tanke på vårt ämnesområde och det gav oss många sökträffar. Utifrån våra sökträffar 
sorterade vi ut och valde de referenser som beskrev vårt ämnesområde på det mest 
relevanta sättet. 
 
Våra referenser gällande managementteorierna om japanskt och svenskt har vi också 
valt utifrån en kurs som vi tidigare läst. Dessutom fick vi tips från andra studenter på 
vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet.  

3.5 Datainsamling  
 
Utifrån sekundärdata som vi har haft tillgång till fördjupade vi oss i ämnet och 
inledde arbetet med att utforma ett frågeformulär med intervjufrågor. Dessa 
intervjufrågor skapades genom en diskussion mellan oss forskare samt med hjälp av 
litteraturen Research Methods for Business Students (Saunders, Lewis & Thornhill, 
2003). Vi fick respons på våra intervjufrågor av våra kurskamrater och sedan testade 
vi dem på utomstående studenter, vilka fick komma med synpunkter. Till våra 
respondenter i Japan gjorde vi ett särskilt frågeformulär med öppna frågor där våra 
respondenter själva fick skriva svar på frågorna, vilka de sedan e-mailade tillbaka. 
Frågeformuläret skickade vi till en person med kunskap i engelska som gick igenom 
våra engelska intervjufrågor.  
 
Intervjuerna i Sverige genomfördes med personliga intervjuer där vi e-mailade 
intervjuguiden (se bilaga 1 och 2) ett par dagar innan, så att våra respondenter kunde 
förbereda sig på våra frågor. Intervjuerna genomfördes på så sätt att en av oss ledde 
intervjun och den andra antecknade. Intervjuerna spelades även in på en mp3- 
spelare vilket gjorde det lättare att sammanställa intervjun efteråt. I Sverige hittade vi 
två produktionsföretag och intervjuade totalt fyra svenska respondenter, två av dem 
hade VD positioner och två var medarbetare. Ett av de svenska företagen har delvis 
produktion i Japan, vilket gjorde att båda respondenterna i detta företag också 
berättade om sina erfarenheter av japanskt management. 
 
Till Japan skickade vi e-mail (se bilaga 3) med öppna frågor till en svensk person som 
i sin tur vidarebefordrade det till våra japanska respondenter. Detta gjorde vi på 
grund av att de japanska organisationerna inte är har den kulturen där studenter 
själva kontaktar företagen. Totalt fick vi tre japanska respondenter, en av dem hade 
VD position och en var medarbetare. De svarade på våra frågor skriftligt och skickade 
sedan svar till oss via e-mail. Den tredje japanska respondenten är vice VD i ett 
japanskt företag i Sverige, denna person tog vi själva kontakt med och e-mailade ett 
dokument med generella frågor om japansk beslutsprocess (se bilaga 4). Denna 
respondent önskade att vi skickade skriftliga frågor istället för en telefonintervju.  Till 
våra respondenter i Japan valde vi att skicka skriftliga frågor eftersom vi själva inte 
fick ta personlig kontakt och göra en telefonintervju. Det totala antalet respondenter i 
vår studie uppgick till sju stycken. 
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Våra japanska respondenter hade som önskemål att få vara anonyma. Av den orsaken 
valde vi att inte nämna person- eller företagsnamn på varken de japanska eller 
svenska respondenterna.  

3.6 Analysmodell 
 
I detta avsnitt presenteras en egen utarbetat analysmodell. Modellen bygger på teori 
från tidigare kapitel och ligger till grund för hur vi ska analysera vårt insamlade 
material. Fokus i vår uppsats ligger i att förklara hur beslutsprocessen ser ut i 
japanska respektive svenska företag och vilka kulturella aspekter som påverkar 
beslutprocessen, samt en jämförelse mellan länderna. För att kunna göra detta har vi 
tittat på fem olika kulturella aspekter, dessa är; objektivitet/subjektivitet, 
risktolerans, maktdistans, individualism/kollektivism och maskulinitet/femininet. 
Aspekterna har tydliga teoretiska karaktärsdrag och utifrån våra intervjuguider har vi 
försökt att undersöka huruvida aspekterna inverkar på varje lands beslutprocess. 
Detta presenteras i empirikapitlet, dock skildras först beslutsprocessen för respektive 
land eftersom denna ligger som grund i vår studie, därefter beskrivs de kulturella 
aspekternas inverkan på beslutprocessen. Vidare i analysen kommer japansk och 
svensk beslutsprocess och vilka kulturella aspekter som inverkar diskuteras samt en 
jämförelse mellan länderna att skildras. Detta sammankopplas med vår teoretiska 
bakgrund. I den avslutande diskussionen kommer slutsatserna dras samt 
forskningsfrågorna besvaras. 
 
 

 
 

 
Figur 3: Utifrån teorikapitlet egen bearbetad analysmodell. 
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3.7 Metodproblem 
 
I en undersökning kan metodproblem uppstå, validitet och reliabilitet. Med 
reliabilitet menas enligt Saunders et al. (2003), ett mätinstruments förmåga att ge 
tillförlitliga och stabila utslag. Validitet är ett mätinstruments förmåga att mäta det 
som avses att mäta (ibid.). I vår studie har vi använt oss av både muntlig och skriftlig 
informationsinsamling. Eftersom vi inte har använt oss av samma 
undersökningsmetod kan det påverka utfallet av undersökningen. För att kunna se 
hur beslutsprocessen ser ut och vilka aspekter som inverkar har vi försökt att 
formulera frågor som var kopplade till beslutsprocessen och varje kulturaspekt. 
Genom att ha direkta frågor kopplade till våra forskningsfrågor fick vi tydliga svar om 
respektive lands beslutsprocess och kulturella aspekter, vilka vi kunde koppla 
samman med vår teoretiska bakgrund.  Då vi fick tydliga svar från våra respondenter 
anser vi att detta kan höja uppsatsen validitet. I våra personliga intervjuer började vi 
med att förklara vårt syfte med vårt examensarbete. Vi ville få respondenterna att 
känna sig motiverade och öka viljan att engagerad sig, vilket kan leda till att de svarar 
mer uppriktigt. Varje intervju utfördes enskilt för att respondenterna inte skulle 
påverka varandra, vilket kan resultera i en högre validitet. Frågorna var ställda så att 
respondenten själv kunde formulera sina svar. Genom att ha en ostandardiserad 
intervju, skapade vi en personlig kontakt med respondenten vilket gjorde att 
värderingar, attityder åsikter lättare kommer fram. Vi ansåg att denna intervjumetod 
passade oss bra då vi har en kvalitativ undersökning. Eftersom vi spelade in 
intervjuerna minskades risken för missuppfattningar, dessutom underlättar det 
sammanställningsarbetet samt analys och slutsatser, då vi kan gå tillbaka och lyssna 
på det som sagts.  
 
Till våra japanska respondenter skickade vi med ett personligt brev som förklarade 
syftet med vårt examensarbete. Ett problem med att skicka ett frågeformulär med 
öppna frågor är att våra frågor kan misstolkas, därför har vi försökt att ställa tydliga 
frågor som inte är ledande. De frågeformulär vi skickade och svaren vi fick var på 
engelska vilket gjorde att språkliga misstolkningar kan ha skett och påverkat utfallet 
av studien. Genom att ha flera respondenter försökte vi att minska risken att frågorna 
skulle missförstås. Då vi inte har träffat våra japanska respondenter kan vi inte 
diskutera eller ställa motfrågor kring respondenternas svar, därför har vi valt att låta 
två av de svenska respondenterna berätta om sina erfarenheter om japanskt 
management och beslutsprocess.  
 
Vi är medvetna om att våra respondenter medvetet kan ha valt att hålla inne med 
information vilket då har påverkat de svar som lämnades. Om så är fallet påverkar 
det validiteten negativt, men för att undvika detta förklarade vi för alla respondenter 
att de i vår uppsats är anonyma, vilket ökar validiteten då respondenterna, 
förhoppningsvis, gav ärliga svar. Det kan vara svårt att uppnå hög reliabilitet i 
fallstudier där oberoende mätningar ska ge samma resultat. Därför har vi försökt att 
ha ungefär samma frågeställningar i våra intervjuguider, för att försöka göra 
oberoende mätningar som förhoppningsvis kan ge samma resultat.  
 
Eftersom vi har vistas i Asien i cirka ett halvår har vi en viss förförståelse och kunskap 
för hur kulturen fungerar. Detta har vi haft nytta av när vi skrivit och analyserat de 
japanska respondenternas svar, vilket kan ha en positiv inverkan på validiteten. 
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4. EMPIRI 
Utifrån vad som framkommit genom våra intervjuer och frågeformulär beskrivs i 
detta kapitel japanskt och svenskt management. Vi presenterar respektive lands 
beslutprocess och kulturpåverkan i denna, där de kulturella aspekternas inverkan 
skildras.  

4.1 Japanskt Management  

4.1.1 Beslutsprocessen  
 
Japansk företagskultur är starkt färgad av ägaren och ägarens sätt att tänka och styra, 
vilket har präglat japanska företag under lång tid berättar en av våra respondenter. 
Ägarens vision och mål är det viktigaste när det gäller japanskt beslutsfattande. Alla 
respondenter är överens om att större beslut som ledningen tar handlar bland annat 
om långsikta mål, investeringar och förändringar. En respondent beskriver att han 
som VD alltid konfererar med ägaren om viktiga beslut. Dessa brukar enligt en annan 
respondent vara den grupp av äldre män som VD: n har som favoriter inom 
organisationen. En annan svarande diskuterar att det är VD: n i företaget som har 
makten och tar besluten, men ibland har ordförande för styrelsen en viss makt och 
rådgivning. I många företag kan också den före detta VD: n inneha makt vilket oftast 
rör personliga åsikter.    
 
En av våra respondenter berättar att japaner undviker att fatta beslut så långt det är 
möjligt eftersom tiden löser problemen. Problemet rättas av personalen under tiden 
vilket betyder att ju längre tiden går desto längre bort kommer problemet, som då 
försvinner automatiskt. De blundar för problem och undviker konflikter i stor 
utsträckning. En annan typisk situation är att japaner aldrig erkänner fel. Har någon 
gjort ett fel i arbetet så kommer det inte fram och rättas till, utan problemet finns 
kvar tills något allvarligt händer.  
 
En av respondenterna förklarar att när ett viktigt beslut ska fattas samlar VD: n sina 
avdelningschefer, som har makt inom företaget, till ett ”betydelsefullt möte”. Ägaren 
kan i många fall ingå här. Detta utförs för att nå en gemensam överenskommelse 
innan ett officiellt möte arrangeras där ett beslut ska fattas. Vidare menar 
respondenten att detta tillvägagångssätt innebär att beslutsfattandet tagits på ett lätt 
och smärtfritt sätt samt att tid har sparats. Sedan informeras den övriga personalen 
om beslutet, som förklaring på detta uttryckte respondenten ordet ”nemawashi” (se 
sid 9). Respondenten nämner att inför mindre beslut används inte denna process. 
Vidare upplever en annan respondent att inför otrevliga beslut sprids många gånger 
informell information ut i organisationen. Detta medför att beslutet förankras och 
behöver inte fattas innan det blir formellt. En annan respondent menar att VD: n har 
officiella eller inofficiella möten med de viktiga äldre människorna inom företaget, för 
att diskutera stora frågor och nå samstämmighet innan ett styrelsemöte. Samma 
respondent tycker att inofficiell information ibland sprids till medarbetarna inom 
organisationen även om de inte är involverade i frågan.   
 
Beslut ska fattas på rätt nivå, ju svårare frågor ju högre upp flyttas de. En av 
respondenterna anser att beslutsgångarna inte alltid går de rätta vägarna, ibland tar 
chefen beslut utan att involvera berörda personer vilket är naturligt. Ett exempel på 
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detta berättar en respondent är att beslut som denne borde ta, fattas ofta av någon 
högre upp i organisationen som inte har rätt kompetens eller information om 
situationen. Medarbetarna får således inte ta så många egna beslut utan alla företag 
är toppstyrda. En respondent nämner att det är ledningen som bestämmer även om 
det kan se ut som att det är de anställda som har inflytande. En respondent uttrycker 
sig specifikt att medarbetare är rädda för att säga sina åsikter på företaget eftersom 
chefen kan tycka illa om den personen. Alla medarbetare ”håller med” chefen 
eftersom en ledare normalt har en stark ledning bakom sig, vilket gör att VD: n tror 
att beslutet då är förankrat hos alla medarbetarna berättar en respondent. 
 
Flera av respondenterna är överens om att beslut tas av VD: n och att informationen 
av ett beslut sprids formellt genom möten. Enligt en annan respondent förs det 
diskussioner i grupp när beslutsunderlag ska tas fram och när ett beslut ska fattas, 
vilket personen kallar bottom-up. Detta är vikigt anser respondenten eftersom 
företaget behöver stöd från många inför ett beslut. Vidare berättar denna respondent 
att informationen sprids normalt genom de människor som har en företagsposition, 
det vill säga vilken rank de har i organisationen. En tredje respondent anser att 
diskussion inte sker i grupp, men att beslut får tas av medarbetarna dock varierar det 
på situationen. Japaner säger att de arbetar efter ett bottom-up perspektiv, att alla får 
säga sitt vid problemlösning, men i själva verket blir medarbetarna vägledda anser 
slutligen en respondent. 

4.1.2 Kulturpåverkan  
 
Objektivitet och subjektivitet   
Samtliga respondenterna är ense om att beslut baseras på fakta och statistik samt att 
chefens erfarenhet har en central betydelse inför ett beslut. En organisations filosofi 
är central i de flesta fall, men i särskilda situationer såsom nya inriktningar för 
organisationen baseras beslut på intuition och känsla. En av respondenterna berättar 
om japaners ”manualberoende”, det vill säga regler för hur arbetet ska gå till och som 
noggrant bör följas, vilket är mycket tidskrävande.  
 
Risktolerans 
Två av respondenterna anser att det krävs mer tid vid ett beslut som innebär en hög 
risk och att mer information inhämtas innan VD: n och ledningen är tillfredställda, så 
att ett beslut kan fattas. En annan respondent nämner att det finns både synliga och 
osynliga riskfyllda beslut, och att företag tar mer riskfulla beslut så länge som dessa 
är osynliga och följer organisationens riktlinjer. Ibland väljer en av respondenterna 
att undvika situationer som medför stor risk tills det blir oundvikligt att konfrontera 
risken. I många fall har inte medarbetarna tillgång till råd eller hjälp vid riskfulla 
beslut. Detta fenomen framkommer även av en annan respondent som menar att 
ingen experthjälp används inför ett beslut, utan besluten fattas och presenteras sedan 
till ledningen. Om situationen är mycket kritisk förekommer rådfrågning till de 
personer som har expertposition inom företaget.      
 
Det framkom från en respondent att företaget gärna vill veta att allt fungerar innan 
ett beslut fattas. Om organisationen vill lansera en ny produkt, bör den först vara 
kommersiell på den västerländska marknaden innan de själva börja sälja den.  
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Maktdistans 
I flera av svaren från respondenterna beskrevs att medarbetarna har möjlighet att 
fatta beslut inom sitt ansvarsområde, vilket dock är situationsberoende och strikt 
reglerat. I de fall när en medarbetare kontrollerar sitt eget arbetsområde förekommer 
det ofta att personen utför mer uppgifter än vad som behövs, för att tillfredställa 
chefen. Medarbetare vill gärna bete sig utifrån chefens förväntningar. En av de 
svarande nämnde att det händer att chefen kan tvinga medarbetaren att ändra på 
något ansvarsområde utan att meddela anledning och att medarbetaren då får 
acceptera detta. En respondent beskriver att det är normalt för medarbetare i Japan 
att direkt rapportera till chefen om vad, varför och hur ett beslut ska fattas. Är något 
arbetsområde oklart måste medarbetaren rådgöra med chefen innan beslut tas. 
Slutligen förklarade en annan respondent att japaner har ett enormt kontrollbehov 
och passar medarbetaren inte in så kan det bli problem. 
 
Något som också nämndes av en respondent är den japanska livstidsanställningen 
som gör det omöjligt att sluta och börja jobba på något annat företag. En anställd kan 
inte förstå att situationen går att förbättra utan de är evigt anställda och måste 
accepterar sin situation.  
 
Rekrytering för de livstidsanställda på det ena produktionsföretaget sker genom 
anställning den första april. Alla dagar utöver den första april anställs man bara 
tillfälligt, vilket betyder att de kan få sparken utan förvarning. Alla blir inte 
livstidsanställda utan de fem livstidsanställda medarbetarna bildar en kärna som 
sitter högst upp i organisationen.  
 
Individualism och kollektivism  
Enligt en respondent har Japan en rak linje neråt i hela samhället, från kejsare, 
pappa till son. De lägst rankade i samhället tål mycket ”misshandel” (psykiskt), vilket 
anses som normalt och kan även kallas inbyggd pennalism (mobbing). Detta urskiljs 
tydligt inom organisationen då de yngsta och de som har arbetat minst inte har något 
påtagligt inflytande i beslut. Vidare berättar respondenten att de höga befattningar 
inom organisationen är tillsatta tjänster för de människor som arbetat där väldigt 
länge, eftersom organisationen inte gör sig av med livstidsanställda (som förklarats 
tidigare), så måste de placeras på någon avdelning. Det kan hända att vissa 
högavlönade människor med topplaceringar blir felplacerade.  
 
Ett annat vanligt fenomen som respondenten beskriver är exempelvis om VD: n har 
hjärtproblem och om någon anställd har samma sjukdom, då betalar VD: n en stor 
del av kostnaden för den anställdes behandlingar. Som sades tidigare är japansk 
företagskultur starkt färgad av ägaren och VD: ns sätt att tänka och styra.  
 
Japanerna säger sällan ifrån på arbetsplatsen. De fortsätter jobba och tänker inte så 
självständigt, de är kollektivister anser respondenten. Men enligt en av 
respondenterna har VD: n gjort klimatet inom organisation mer öppet och roligare än 
vad det var förr, han har infört SSA som står för ”satisfaction, spirit and action”. 
 
Maskulinitet och femininitet  
Tre av respondenterna berättar att det inte är jämlikt mellan män och kvinnor i 
japanska företag. Det framkommer i ett av företagen där kvinnor inte har lika mycket 
att säga till om, där även lönen är väsentligt lägre än männens. Som kvinna är man 
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inte värd något, uttrycker sig en av respondenterna utan det är männen som regerar 
och beslutar.  
 
Inför ett beslut är det ett måste att samstämmighet nås beskriver alla respondenter. 
En förklarar att ibland kan en annan åsikt finnas, men det är något som döljs och 
aldrig kommer fram. En annan respondent anser att det tar lång tid att nå 
samstämmighet och skulle det handla om något brådskande, måste chefen ta risken 
att fatta ett top-down beslut. 
 
När en konflikt uppstår inom organisationen identifieras först problemet och det 
undersöks om det är något allvarligt samt vilka som är involverade. Sedan löses 
problemet inom företagets regler. Handlar det om någon intern konflikt som är 
avdelningsrelaterad, förs en förhandling tills alla parter är samstämmiga och i dessa 
fall kan medarbetare komma med lösningar. En annan respondent håller med att i 
många fall kan medarbetarna komma med förslag och lösningar. 

4.2 Svenskt Management  

4.2.1 Beslutsprocessen 
 
Enligt våra svenska respondenter beror beslutsfattandet i Sverige på vem som får ta 
beslut och vilken typ av beslut det handlar om. Båda produktionsföretagen har en 
styrelse och en ledningsgrupp. Ledningsgruppen tar större och omfattande beslut 
som rör organisationsförändringar, investeringar, personalfrågor, 
produktionsproblem, markandsbeslut och andra beslut som rör den operativa delen. 
Styrelsens roll skiljer sig mellan företagen, i det ena tar styrelsen formella beslut som 
ekonomiska frågor.  I det andra företaget tar inte styrelsen beslut utan informeras av 
ledningen om vilka beslut som ska tas eller har tagits. Vid ledningsmöte 
tillhandahålls material och beslutsunderlag på beslut som måste tas. 
Beslutsunderlaget tas fram av den avdelning som berörs av beslutet de gånger då det 
behövs, även av VD: n.  
 
Respondenterna i båda företagen anser att det handlar om att förankra beslutet på 
rätt nivå där vissa beslut läggs ut på den avdelning eller på det området som det 
handlar om. I det ena företaget säger en av våra respondenter att VD: n inte kan ta 
alla beslut själv, beslutsfattandet är delegerat så att de olika avdelningarna och 
arbetsgrupperna får ta beslut som rör dem och det dagliga arbetet. Respondenten 
anser att beslut som rör exempelvis produktionen diskuteras mellan VD: n och 
produktionschefen, sedan får produktionschefen själv fatta beslutet och genomföra 
det. Om något går fel, går VD: n in och rättar till. Produktionschefen tar de beslut 
som rör den dagliga verksamheten och diskuterar ibland olika beslutsalternativ med 
medarbetarna beroende på vad det handlar om. Beslut diskuteras och fattas i grupp, 
men på grund av tidsskäl händer det att produktionschefen själv tar beslutet. 
Medarbetarna får själva ta de så kallade ”närbesluten” det vill säga beslut som rör 
deras arbetsområde.  
 
Om produktionschefen kommer med en ny idé diskuteras denna mellan VD: n och 
andra berörda personer, vilka sedan också fattar beslutet i grupp säger en 
respondent. Medarbetarna får komma med förslag och har chans att påverka 
beslutsprocessen med idéer och lösningar. Respondenten anser att alla beslut inte 
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kommer upp till VD: n, vilket de borde göra om det handlar om att lösa problem. 
Viktiga beslut tar ägaren enskilt eller i gruppdiskussion.  
 
Ett företag har arbetsgrupper och i dessa finns det en ansvarsperson som tar beslut, 
men där är VD: n aktivt med och bevakar så att rätt beslut tas. Ibland måste VD: n gå 
in och justera. Det kan ibland vara så att ingen vill ta beslutet utan att det blir 
hängande i luften, därför har företaget tillsatt ansvarspersoner i företaget som ska 
vara aktiva och hjälpa till att ta sådana beslut. I det andra produktionsföretaget 
berättar en av respondenterna att medarbetarna vet vilka beslut de själva får och inte 
får ta, och i så fall vilken nivå uppåt i organisationen som de behöver förankra det 
hos. Medarbetarna får ta beslut inom ramen för sitt arbetsområde.  
 
En respondent anser att beslut gällande företagets visioner och framtiden fattar 
ägaren själv. Företaget har varje år ett möte där VD: n lägger fram förslag, vilka 
diskuteras, men VD: n har det avgörande beslutet och det yttersta ansvaret. När 
beslut gällande produktutveckling ska tas utarbetas det först fram olika förslag, vilka 
diskuteras i grupp med alla som kunskapsbank om hur produkten ska utformas. Till 
slut har gruppen lyckats att hitta ett handlingsalternativ som passar alla, men VD: n 
har alltid det sista ordet. För att underlätta dessa beslut dokumenterar de anställda 
sitt arbete, vilket också ska leda till högre kvalité på företaget. Respondenten anser att 
beslutsvägarna går relativt snabbt i företaget, men det är en avvägning för att vissa 
personer är mer informationsberoende vilket innebär att beslutet kan ta längre tid.  
 
När medarbetarna kommer med idéer går vissa av dem till beslut. Det är viktigt att 
medarbetarna känner att de får gensvar för sina idéer, även om vissa idéer inte får ett 
lyckat resultat, utan kan bli kostsamma. Beslutet blir VD: ns ansvar och blir det 
misslyckat tar VD: n på sig det eftersom han tog beslutet. 

4.2.2 Kulturpåverkan  
 
Objektivitet och subjektivitet 
Två av våra respondenter anser att världen förändras snabbt och beslut måste tas mer 
på känsla än information och statistik. Förslag som kommer från medarbetare måste 
vara genomtänkta och stödjas av mycket information menar en av respondenterna. 
VD: n funderar över förslaget och huruvida idén är möjlig att genomföra. I dessa fall 
tar beslutsprocessen lite längre tid. Vissa beslut styrs av ägarens vision och vad han 
vill åstadkomma med företaget. Här är det känsla för vad som känns rätt som styr och 
ett sådant beslut kan ta upp till två eller tre år innan det slutgiltigt tas. En stor 
påverkan vid större beslut är ekonomin i företaget. Lönsamheten styr i många fall 
beslut som till exempelvis investeringar eller marknadsbeslut.    
 
Mindre beslut fattas på både objektiv och subjektiv information säger en av 
respondenterna. Det handlar om hur ledaren är och om denne vågar ta beslut på 
intuition. Men om medarbetare ska lägga fram förslag krävs det information till 
chefen, för att många handlingsalternativ och beslut baseras på fakta.   
 
En av respondenterna menar att beslutsprocessen i organisationen är relativt 
rationell men det beror på vad det handlar om. När det handlar om personalfrågor 
eller produktframställning så tas beslut av respektive avdelningschef och detta styrs 
beroende på hur snabbt beslutet måste fattas. Respondenten fortsätter med att de 
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flesta beslut baseras på ekonomiska grunder men att vissa beslut grundas på 
”magkänsla” eller intuition.  
 
Risktolerans 
En av respondenterna anser att beslut med stor risk aldrig tas av någon anställd, utan 
dessa beslut fattar ägaren själv och ansvarar också för konsekvenserna. För att 
överleva i en global ekonomi tvingas företagen ta riskbeslut. Världen förändras 
snabbt idag vilket leder till att företagarna ibland tvingas att avbryta aktiviteter som 
de trodde på och istället börja om från början med nya aktiviteter. För att titta på 
olika handlingsalternativ vid riskbeslut säger respondenten att det är svårt. Förslag 
kring vision och framtida utveckling kan bara ägaren skapa utifrån ägarens egen 
vision. Men när ägaren presenterar sina förslag kan medarbetarna och 
ledningsgruppen komma med åsikter och förslag, dessutom tar han hjälp av sin 
styrelse där det sitter två externa personer, vars råd och åsikter är viktiga.  
 
För att minska risken vid beslut som rör nya kunder samlas det in material från 
kontakter på marknaden, för att vara säker på att det är ett bra val. Respondenten 
menar att företaget har tagit många riskfulla beslut, men beroende på att det är ett 
litet företag krävs sådana beslut för att kunna överleva på marknaden. 
 
I det andra företaget anser respondenten att riskbeslut som gäller större frågor 
diskuteras i ledningsgruppen och med företagets ägare som är aktivt med i dessa 
beslut. Riskbeslut diskuteras med ledningen och respektive avdelningschef som 
kommer att påverkas av beslutet. Riskbeslut diskuteras bara internt inom företaget 
och ibland kan banker eller liknade intressenter informeras. Vid beslut som tar lång 
tid, som innebär stor risk och där avtal hänger ihop försöker företaget hitta flera 
alternativa lösningar för att kunna minska risken i beslutet.  
 
Maktdistans 
I ett av företagen får medarbetarna direktiv om vad som händer och vad de ska jobba 
med, men de får själva styra eller lägga upp arbetet inom vissa ramar. Medarbetarna 
tar många mindre beslut på interna möten som sker dagligen och som rör det dagliga 
arbetet. Dessa informella möten äger rum i respondentens kontor, men om beslut 
fattas måste detta dokumenteras. Respondenten anser att det inte alltid sker någon 
formell beslutsprocess utan informella beslut tas för att arbetet ska kunna fortlöpa. 
Vidare menar respondenten att VD: n träffar sina anställda vid ett stormöte en gång i 
veckan, där medarbetare får säga vad de tycker och tänker om det som presenteras. 
Dessa möten leder till att medarbetarna är involverade i vad som händer på företaget. 
Dessutom fikar chefen dagligen med sina medarbetare, vilket gör att 
arbetsatmosfären blir avslappnad.   
 
I det andra företaget får medarbetarna bestämda uppgifter, men de direktiv som ges 
beror på de olika avdelningarna. Många grupper i produktionen styr arbetet i stor 
utsträckning själva, dock behöver vissa arbetsområden mer styrning än andra. Det är 
avdelningscheferna eller gruppledaren som styr arbetet och tar de flesta besluten. Det 
händer också att medarbetarna går direkt till VD: n, vilket denne känner kan vara 
onödigt då problemen ska lösas och besluten ska fattas i verksamheten där de 
uppstår.  
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En av respondenterna anser att informationen sprids på olika nivåer i företaget. Vid 
förslag diskuteras först beslutsinformationen med VD: n sedan går informationen 
vidare till de berörda inom det området, till sist går information till hela 
organisationen.  
 
Individualism och kollektivism  
Samstämmighet är inte viktigt vid beslut säger en respondent, det är angeläget att 
medarbetarna får säga sina åsikter även om de tycker något annat. Vidare tyckte en 
annan respondent att samstämmighet är viktigt, men att det inte får gå till överdrift. 
Dock ses inte detta som ett problem i företaget. Beslutet eller lösningen kommer ofta 
även om det betyder att någon åsikt får ge vika. Att kompromissa tills alla accepterar 
ett alternativ tar mycket lång tid och om det finns skilda åsikter är det VD: n som tar 
det slutgiltiga beslutet.  
 
Samstämmighet kan inte alltid råda eftersom alla har olika intressen säger en 
respondent. Det är önskvärt, men det är inte något som fungerar i praktiken anser 
respondenten. Det är dock viktigt att kunna fungera lika bra i alla fall. Respondenten 
menar att medarbetarna får komma med åsikter och säga vad de tycker och tänker 
inför ett beslut.  
 
Maskulinitet och femininitet  
Medarbetarna har individuell lönesättning beroende på utbildning, kunskap och 
erfarenhet säger en respondent. När det gäller konflikter på företaget löses dessa med 
medlingar och samtal mellan parter. Dessutom anser en respondent att företaget 
arbetar med kvalitetstänk, där allt som händer dokumenteras och vid beslut 
samarbetar ibland flera grupper inom företaget.  
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5. ANALYS 
I kapitel fem kommer empirin att analyseras med utgångspunkt från vår 
analysmodell och kapitlet avslutas med en jämförelse mellan ländernas 
beslutsprocess.  

5.1 Japansk beslutsprocess 
 
Respondenterna menar att beslut undviks i så stor utsträckning som möjligt eftersom 
tiden löser problemen, vilket medför att problemen försvinner automatiskt. Många 
medarbetare blundar inför situationer där ett problem förekommer av den orsaken 
att konflikter ska undvikas. Detta beteende går i linje med Rossander (1992), som 
menar att det är långt viktigare att komma överens än att komma fram till rätt beslut 
och att strävan efter ”wa” (fred och harmoni) ofta leder till att konflikter så länge som 
möjligt hålls i det fördolda.  
 
När ett viktigt beslut måste fattas samlar VD: n flera av de högt uppsatta männen i 
företaget för att diskutera och nå samstämmighet inför ett beslut. När beslutet sedan 
formellt ska fattas har ett smärtfritt informellt beslutsfattande redan tagits och tid 
sparats. Detta resonemang stöds av Deresky (2000), Rossander (1992) och Chen 
(1995) som diskuterar den informella beslutprocessen ”nemawashi”. 
Respondenterna är överens om att medarbetarna ofta blir vägledda under 
beslutsgången. Medarbetarna godkänner förslaget eftersom de inte vågar säga emot 
VD: n, då han normalt har en stark ledning bakom sig. Detta går i linje med Chens 
(1995) diskussion om att den japanska beslutprocessen inkluderar de flesta personer 
som blir berörda av nya beslut, men där grundidén ofta är initierad av högsta 
ledningen. Detta medför att många japanska chefer blir autokratiska eftersom ringi-
processen innebär en mängd redan tagna beslut. 
 
Många gånger diskuteras problemlösning i grupp, vilket två av våra respondenter 
förklarar som bottom-up, men det framkommer från samtliga respondenter att det i 
slutändan alltid är VD: n som tar de slutgiltiga besluten. Det kan jämföras med 
Chows et al. (1996) diskussion om att beslutsprocessen i japanska företag har ett stort 
deltagande, men i det japanska systemet tenderar besluten att styras till VD: n i 
organisationen. Utifrån respondenterna fattar medarbetarna inte många beslut 
själva, utan det görs i samråd med chefen. Chefen kan tvinga medarbetaren att ändra 
på något utan att meddela anledning, vilket medarbetarna måste acceptera. Detta 
stämmer överens med Mårtenson (1998), som menar att stor maktdistans är förenat 
med att medarbetarna inte ifrågasätter chefens order.  
 
Det framkom att det är normalt att konferera med chefen om något är oklart innan 
ett beslut fattas. Medarbetarna har strikta regler om hur mycket beslut de får ta inom 
sitt ansvarsområde. Detta kan förenas med Rossander (1992) som anser att 
nackdelen med varje beslut, också de små och rätt obetydliga kan ta orimligt lång tid 
att fatta. Samtidigt kan detta också kopplas till Hofstedes (1991) diskussion om 
kollektivistiska länder, där det finns tydliga hierarkiska nivåer för vem som ska ta 
beslut. Förutom en respondents förklaring om att Japan har ett kollektivistiskt 
arbetssätt, så har vi sett indikationer där VD: n har visat omsorg för sin personal. 
Enligt Hofstedes (1991) kan detta förklaras med att i kollektivistiska länder skyddas 



ANALYS 

 27

personalen på livstid. Detta går också i linje med Deresky (2000) som anser att Japan 
har en kollektivistisk kultur med delat ansvar. 
 
Samtliga respondenter är ense om att beslut baseras på fakta och statistik samt att 
chefens erfarenhet har en central betydelse inför ett beslut. Detta överstämmer med 
Deresky (2000) som menar att de kulturer som baserar beslut på rationalitet är där 
ledaren tolkar en situation och reflekterar över alternativa lösningar som baseras på 
objektiv information. Något som också framkommit från respondenterna är japaners 
”manualberoende”, det vill säga regler för hur arbetet ska gå till och som noggrant 
bör följas. I enighet med Chen (1995) bearbetas många förslag och medarbetarna 
följer noggrant arbetsgången vilket många gånger kan ses som onödigt och 
tidskrävande.  
 
Det framkom från respondenterna att företagen gärna vill veta att produkten 
fungerar innan ett beslut fattas, vilket medför att det inhämtas mer information om 
problemet. Även situationer som medför stor risk undviks av många medarbetare 
tills det blir oundvikligt och tvingas att konfrontera dem. I dessa fall kan vi se 
indikationer på vad Mårtenson (1998) menar, att risktoleransen är låg för vissa 
länder. Detta motsägs av Pascale & Athos (1982) som anser att japanska chefer är 
riskbenägna.  
 
Merparten av respondenterna anser att det inte är jämlikt mellan män och kvinnor i 
japanska företag. Detta tyder på ett maskulint land eftersom Hofstede (1991) menar 
att i feminina länder betonas jämlikhet. Det har framkommit att besluten nästan 
alltid fattas ensam av VD: n eller tillsammans med ägaren och att beslut baseras på 
deras erfarenheter.  Detta går i linje med forskaren som anser att den maskulina 
chefstypen hellre söker fakta än att diskutera inför beslutsfattandet och att denne är 
självhävdande och beslutsam. En respondent anser att även om VD: n tar besluten så 
diskuterar denne ofta med de högt uppsatta personerna inom företaget, vilket tyder 
på ett feminint synsätt. Inför ett beslut är det enormt viktigt att uppnå 
samstämmighet anser samtliga respondenterna, detta är ytterligare indikationer på 
femininitet enligt Hofstede (1991) som förklarar med att den feminina chefstypen 
söker samstämmighet inför beslut. Deresky (2000) anser dessutom att det är 
betydelsefullt att uppnå samstämmighet i japanska organisationer. Hofstede (1991) 
menar också att i feminina länder löses konflikter helst genom kompromiss och 
förhandling, vilket stämmer överens med en respondents förklaring om att 
förhandling förs tills alla parter är samstämmiga om en konflikt uppstått på 
avdelningen.  

5.2 Svensk beslutsprocess 
 
I Sverige handlar beslutsprocessen om att förankra besluten på rätt nivå och 
beroende på vilken typ av beslut det gäller involveras medarbetarna olika mycket 
anser samtliga respondenter. Vid större beslut som ledningen fattar, krävs flera 
lösningsalternativ och ett beslutsunderlag arbetas fram. Beslutsunderlaget går i linje 
med Edlund et al. (1999) som diskuterar att vid tillämpning av en beslutsmodell 
måste det finnas tydliga argument för de olika beslutsalternativen.  
 
Vi kan utifrån våra respondenters resonemang om beslutsprocess se att det påminner 
om Harrisons (1996) och Edlunds et al. (1999) modeller. När ett förslag eller ett 
problem uppstår diskuteras detta i grupp och arbetet dokumenteras samt ett val av 



ANALYS 

 28

handlingsalternativ sker. VD: n har dock alltid sista ordet och tar konsekvenserna för 
beslutet. Detta stämmer överens med forskarna s resonemang om beslutsmodeller. 
Respondenterna anser att medarbetarna genom gruppdiskussion har chans att 
påverka och komma med förslag samt idéer vilket kan kopplas till Tollgerdt-
Andersson (1996), som skriver att typiskt för svenska chefer är att de lyssnar på sina 
medarbetare.    
 
Det har framkommit att vid beslut tillfrågas inte konsulter eller experter utanför 
företaget, utan företagen förlitar sig på den expertis som finns inom organisationen. 
Detta resonemang går i linje med Jocumsen (2004) som menar att mindre 
organisationer litar mer på råd som kommer ifrån människor inom organisationen, 
istället för att ta hjälp utifrån, såsom experter eller konsulter. Men resonemanget 
motsägs av Axelsson et al. (1991) som menar att svenska företag inhämtar 
information från människor både internt och externt.   
 
Det krävs information för att få fram handlingsalternativ och många beslut baseras 
på fakta tycker samtliga respondenter. Men beroende på att världen förändras snabbt 
idag baseras många beslut på känsla för vad som känns rätt. Detta stöds av 
Jocumsens (2004) som diskuterar att beslutsfattare i mindre företag agerar 
rationellt, objektivt och att de använder analytiska metoder, men att intuition, känsla 
och erfarenhet påverkar beslutsfattandet. En av respondenterna anser att 
beslutsprocessen kan vara rationell, men det beror på vad det handlar om och 
huruvida ledaren vågar ta rationella beslut. Mindre beslut grundas på både objektiv 
och subjektiv information anser respondenten. Enligt Deresky (2000) kan detta 
förklaras med att en del kulturer har ett synsätt som baseras på rationalitet, där 
ledare utgår ifrån objektiv information vid beslut, men att beslut också kan baseras 
på känsla.  
 
Riskbeslut är något som företagen tvingas göra för att överleva på marknaden anser 
våra respondenter, vilket överensstämmer med Deresky (2000) som anser att vissa 
länder har en högre risktolerans.   
 
Hofstede (1991) anser att Sverige har en liten maktdistans mellan ledning och 
medarbetare, och i den vardagliga verksamheten förväntar sig ledningen att 
medarbetaren själv kan fatta beslut. Medarbetarna får själva ta beslut inom vissa 
ramar och enligt en respondent vet medarbetarna vilka beslut de får ta, dock har VD: 
n det slutgiltiga ansvaret vid beslut och det händer att han justerar dem. 
Medarbetarna tar många beslut som rör det dagliga arbetet på informella möten. 
Detta kan kopplas samman med Mårtenson (1998) som anser att beslut i svenska 
företag kan komma fram genom diskussioner i korridoren, vilket kan förklaras av den 
horisontella inriktningen i Sverige, att alla är lika och maktdistans är en liten. Det 
förekommer också att medarbetarna går direkt till VD: n, vilket känns onödigt då 
problemen ska lösas och besluten ska fattas i verksamheten där de uppstår anser en 
respondent. Detta överensstämmer med Hofstede (1991) som menar att i ett land 
med låg maktdistans uppfattar under- och överordnade varandra som existentiellt 
jämlika och att det hierarkiska systemet blir en rollbenämning.   
 
Utifrån de svar vi fått ser vi indikationer på att beslutsfattandet är delegerat till 
avdelningarna och arbetsgrupperna får ta beslut som rör dem. Detta överensstämmer 
med både Dereskys (2000) och Hofstedes (1991) diskussion, om att medarbetarna är 
delaktiga i besluten och därför anses det vara individualistiskt. Men resonemanget 
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motsägs av Lewis (2000) som anser att Sverige har en kollektivistisk form av 
beslutsprocess.  
 
Det anses dessutom viktigt i Sverige att förankra besluten nedåt i organisationen och 
att nå samstämmighet enligt Mårtensson (1998). Även Tollgerdt- Andersson (1996) 
och Jönsson (1995) anser att en av normerna i svenskt ledarskap är konsensus. Dock 
stämmer inte detta överens med våra respondenter som anser att samstämmighet 
inte ses som ett problem, medarbetarna får säga sina åsikter även om de anser något 
annat. Samstämmighet kan inte alltid råda eftersom alla har olika intressen. Att 
uppnå samstämmighet anses enligt Hofstede (1991) viktigt i ett feminint land, vilket 
tyder på att Sverige har maskulina inslag i sin beslutsprocess. Men Hofstede (1991) 
och Axelsson et al. (1991) anser att Sverige har en feministisk kultur, eftersom den 
svenska beslutsfattarmodellen utvecklas genom förhandlingar och är inriktad mot 
individer. De menar att i feminina länder löses konflikter med förhandlingar och den 
feminina chefstypen är mindre dominant, tar mer initiativ och diskuterar. Vår 
uppfattning går i linje med forskarna  att beslut ofta tas genom gruppdiskussioner 
och en av våra respondenter anser att konflikter löses med förhandlingar.  

5.3 Jämförelse japansk och svensk beslutsprocess 
 
Den svenska beslutprocessen har likheter med den rationella beslutsmodellen. Vi kan 
inte se dessa tydliga drag i Japan, eftersom japanerna inte har samma agerande vid 
problemlösning. De undviker problem och beslut i stor utsträckning tills de har 
tillräcklig med information om problemet, där också chefens erfarenhet har stor 
betydelse. Vi anser att detta går i linje med Pascale & Athos (1982), som anser att 
japanerna faller tillbaka på sina erfarenheter för att skaffa sig ökad insikt och 
omständigheterna kring problemet styr beslutsprocessen.  
 
Genomgående från alla respondenter framkommer det att japaner är försiktiga i 
beslutsfattandet och beslut baseras på objektiv information, till skillnad från våra 
svenska respondenter som anser att de i viss omfattning tvingas fatta subjektiva 
beslut, för att överleva på sina respektive marknader. Detta stämmer överens med 
Dereskys (2000) diskussion om att japaner undersöker med försiktighet alternativa 
lösningar, istället för att snabbt hitta lösningar som västerlänningar tenderar till att 
göra.  
 
En stor skillnad mellan länderna är maktdistansen anser Lewis (2000). Japan har en 
stor maktdistans mellan ledningen och medarbetarna till skillnad från Sverige. Vi kan 
förena samman dessa olikheter med att i Sverige kan medarbetarna framföra sina 
åsikter direkt till VD: n, i jämförelse med japanska medarbetare. Japaner har strikta 
regler om beslutsfattandet som är centraliserat, till skillnad från svenskar som har ett 
mer delegerat beslutsfattande. I kollektivistiska länder förväntar sig medarbetarna att 
chefen tar alla beslut enligt Hofstede (1991). Forskaren klassar Japan som ett 
utpräglat maskulint land medan Sverige har en typisk feminin kultur. I detta fall kan 
vi se indikationer på att Japan har en maskulin prägel, men har feminina inslag 
genom att japaner diskuterar i grupp och söker samstämmighet inför beslut. Sverige 
kan kopplas till en feminin kultur, dock finns det ett maskulint karaktärsdrag 
eftersom samstämmighet inte prioriteras enligt våra respondenter. 
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En tydlig likhet mellan nationerna enligt Lewis (2000) är att det i båda länderna 
anses viktigt att diskutera problem i grupp. Enligt samtliga respondenter från både 
Japan och Sverige har det framkommit att beslut oftast diskuteras tillsammans med 
flera av de människor som berörs av beslutet.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION  
I detta kapitel för vi en avslutande diskussion i vilken vi presenterar särskilt 
intressanta aspekter som framkommit i analysen och där slutsatser kommer att 
dras. Vidare presenteras studiens styrkor och svagheter där personliga åsikter 
argumenteras samt att kapitlet avslutas med våra förslag på fortsatta studier. 

6.1 Slutdiskussion   
 
Utifrån vår studie anser vi att beslutsprocessen handlar om att kommunicera och 
involvera människor för att lösa problem som uppstår i organisationen. Hur 
företagen löser problem kan variera beroende på vilken typ av kultur som ett företag 
befinner sig i. Syftet med vår studie har varit att lyfta fram kulturens inverkan på 
beslutsprocessen i både de svenska och japanska företagen. Det har framkommit att 
beslutsprocessen i Sverige liknar den rationella beslutsmodellen, vilket i vår 
undersökning visar att Sverige har ett rationellt beslutsfattande och en relativt 
snabbare beslutprocess än vad Japan har. Denna rationella modell har inte visat sig 
lika tydlig i Japan utan beslutsprocessen i Japan påminner i stora drag om den 
teoretiska beskrivna ringi-processen. Vi kan således dra slutsatsen att den informella 
beslutsprocessen följs medan den formella ringi-processen inte uppenbaras lika 
tydligt, beslutsförslaget initieras ofta från början av ledningen istället för att 
medarbetarna utarbetar förslag som vandrar uppåt i organisationen.  
  
Med utgångspunkt från ovanstående resonemang, där skillnaderna har påvisats är 
det intressant att framhäva vilka kulturella aspekter som påverkar varje land. I Japan 
kan vi identifiera explicita aspekter som är väl inrotade i landet, där beslut fattas på 
objektivitet för att minska risken vid beslut, alltså har japaner i och med det en relativ 
låg risktolerans. Vi kan även dra slutsatser om att detta kollektiviska land har en hög 
maktdistans och huvuddragen enligt teorin till ett maskulint synsätt. Det har visat sig 
att medarbetarnas respekt inför chefen påverkar dem i så stor utsträckning att de inte 
vågar uttrycka sina åsikter, vilket påvisar den stora maktdistansen mellan ledning 
och medarbetare. I Sverige däremot kan medarbetarna ”öppet” diskutera med VD: n 
och framföra sina idéer och av den orsaken anser vi att Sverige har en låg 
maktdistans. Vidare finns det inte några utpräglade kulturella aspekter som 
framkommit i vår undersökning. Men beroende på beslutets karaktär har det 
framkommit att svenska beslutsfattare föredrar att basera sina beslut på fakta men 
att de i många fall tar beslut på intuition. Denna balansgång fortsätter i diskussionen 
om risktolerans, då det inte går att frångå riskfulla beslut och det medför att Sverige 
har en högre risktolerans i jämförelse med Japan. Teoretikerna är inte överens om 
definitionen huruvida Sverige är ett kollektivistiskt respektive individualistiskt land, 
men i vår studie har det framkommit att Sverige har ett relativt decentraliserat 
beslutsfattande, där medarbetarna får ta mindre beslut gällande sitt arbetsområde. Vi 
drar således slutsatsen att det är ett individualistiskt land med ett grundläggande 
feminint synsätt. Den feminina prägeln som Sverige har grundar sig i 
gruppdiskussioner, samtal och förhandlingar.  
 
En betydelsefull upptäckt i vår studie var att i teorin poängterades det att likheten 
mellan Japan och Sverige är att båda länderna söker samstämmighet. I vår studie 
visade det sig att detta bara stämmer överens med de japanska företagen. 
Samstämmighet ansågs inte alls som viktigt i de svenska företagen, det är något som 
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är önskvärt men svårt att uppnå. Vi tror att orsaken till detta ligger i att svenska 
chefer har en mer öppen relation till sina medarbetare. Det framkom exempelvis att 
VD: n i ett av de svenska företagen dagligen fikar med sina anställda, vilket leder till 
att relationen mellan chef och medarbetare blir mer naturlig.  
 
Vår studie påvisar att kulturen är väl inrotat i Japan respektive Sverige och att det 
troligtvis i fortsättningen kommer att göra det. Det har visat sig intressant att trots 
ländernas olikheter finns det beröringspunkter som binder nationerna samman. När 
ett beslut ska tas i båda länderna förs det diskussioner och många av dem som berörs 
blir involverade i beslutprocessen. Det kan poängteras att vid större beslut är det 
alltid VD: n i både Japan och Sverige som tar det avgörande beslutet. Vi ser inte detta 
som någon överraskning, då vår studie visar att båda länderna är tämligen 
toppstyrda. Medarbetarna i Sverige får ta vissa beslut men VD: n finns ändå med i 
slutändan likaså i Japan, där VD: n tar besluten själv men med råd från högt uppsatta 
personer. Vi tycker oss kunna se indikationer på att processerna kring beslutsfattande 
i de undersökta länderna är i förändring och att de tenderar att sakta men säkert dra 
sig mot varandra gällande den maskulina och feminina aspekten.  
 
Avslutningsvis vill vi framföra att beslutprocessens praktiska och teoretiska sidor har 
gett oss en ökad förståelse för detta komplexa ämne. Det finns många aspekter som 
påverkar beslutprocessen i olika länder, inte bara de som vi har berört i denna 
uppsats. Enligt vår uppfattning utifrån vår studie påverkas beslutsprocessen i 
slutändan av hur kulturen inverkar på ledaren och hur denne involverar medarbetare 
samt förankrar besluten i organisationen. Men detta lämnar vi till dig som läsare att 
fundera över och förhoppningsvis få inspiration att antingen skriva en ny uppsats om 
Japan och Sverige, eller kanske till och med besöka det fascinerande landet i öst. 

6.2 Studiens styrkor och svagheter 
 
Utfallet av vår studie kan ha sett annorlunda ut om vi valt att studera större företag 
och fler antal respondenter, i en sådan studie hade vi kanske upptäckt fler tydliga 
likheter eller skillnader mellan länderna. Genom att undersöka mindre företag där 
medarbetare känner varandra tror vi att informationsvägarna blir kortare, vilket 
leder till att beslutsprocessen också kanske påverkas. Vidare anser vi att det kunde ha 
varit intressant att intervjua japaner om svenskt beslutsfattande för att få ett 
ytterligare perspektiv på svenskt management, eftersom våra svenska respondenter 
gav synpunkter på japanskt management. Av den orsaken att vi bara hade skriftlig 
kontakt med våra japanska respondenter blev det svårt att undersöka huruvida de 
har en uppfattning om hur den svenska beslutsprocessen fungerar. Men med facit i 
hand så hade det styrkt vår uppsats att göra en sådan intervju.  
 
I de kulturella aspekter som framkommit i vår studie kan vi känna igen oss i den 
asiatiska kulturen. Som exempel kan vi framhålla maktdistansen där vi själva inte 
kunde ta kontakt med våra japanska respondenter, vilket är en central differens 
mellan Sverige och Japan. Trots vår förförståelse och kunskap kan vi ha missat någon 
aspekt i varje lands beslutsprocess, vilket kan ha betydelse för vårt utfall. Vi anser det 
dock värt att poängtera att vi har erhållit information som skiljer sig ifrån det 
teoretiska resonemanget. Detta kan bero på att vår undersökning genomfördes på 
mindre företag och teorin fokuserar på större företag eller att företagen utvecklas, 
vilket leder till att tidigare forskning inte stämmer överens med den föränderliga 
värld vi lever i idag.  
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6.3 Förslag till fortsatta studier 
 
Beslutsprocessen kan studeras utifrån olika perspektiv, vi har valt att studera 
kulturpåverkan i beslutsprocessen mellan Japan och Sverige. Något som vi inte 
berört i vår uppsats är VD: ns karaktär och hur denne styr företaget och påverkar 
beslutsprocessen. Vi anser därför intressant att vidare studera beslutsprocessen 
utifrån ett ledarskapsperspektiv. Typiska ledarskapsteorier är teori X och Y samt den 
unika Z teorin som beskriver den japanska managementfilosofin. Detta är något som 
också kan jämföras mellan Sverige och Japan, för att undersöka hur ledarskapet ser 
ut i respektive land.   
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Sammanställning intervjutid  
Intervju VD produktionsföretag  23/11 2004 135 minuter 
Intervju medarbetare produktionsföretag 30/11 2004   90 minuter 
Intervju VD produktionsföretag  26/11 2004   65 minuter 
Intervju medarbetare produktionsföretag 26/11 2004   20 minuter
  
 
Med våra japanska respondenter har vi enbart haft kontakt via E-mail. 
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide svensk och japansk beslutsprocess 
 

Allmänt  
1. Befattning? (anställningstid) 
2. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 
Bakgrund 
3. Hur ser er organisation ut? Antalet anställda och organisationsform? 
4. Ägarförhållandet med det japanska bolaget? 
5. När hände detta? 

 
Beslutsprocess 
6. Får medarbetarna själva ta beslut i så fall vilka typer av beslut rör det sig om? 
7. Styr medarbetarna själva sitt arbete eller kommer det direktiv om 

arbetsuppgifter? 
8. Vilka typer av beslut tar ledningen?  
9. Hur ser beslutsprocessen ut vid större beslut, från olika beslutsalternativ, 

urval, till att beslut tas? 
10. Tar ni in någon experthjälp eller hur definieras olika handlingsalternativ inför 

ett beslut? 
11. Diskuteras olika beslutsalternativ i grupp? 
12. Tas beslut i grupp? 
13. Baseras beslut på objektiv information såsom siffror och statistik, eller 

intuition och känsla? 
14. Hur hanteras beslut som innefattar en stor risk, inväntas mer information eller 

tas det beslut som innebär en större risk? 
15. Hur sprids informationen vid beslut i företaget? 
16. När ett problem ska lösas och ett beslut ska tas får medarbetarna komma med 

lösningsförslag? 
17. Är det viktigt med samstämmighet vid beslut? 
18. Hur stor påverkan har omgivningen vid beslut? 
19. Sprids information inom företaget innan ett beslut tas? Om det händer kan du 

beskriva detta?  
20. Hur hanterar ni konflikter inom företaget? 

 
Japanskt Management  
21.  Hur ser japanska organisationer ut? 
22.  Hur ser det japanska beslutsfattandet ut? 
23.  Vem får ta beslut, medarbetare eller ledningen i japanska företag? 
24.  Tycker du att medarbetarna involveras i beslutprocessen i japanska företag? 
25.  Kan medarbetarna själva ta beslut i japanska företag? 
26.  Kan medarbetarna påverka beslut i japanska företag? 
27.  Känner du till ringi-processen? 
28.  Är det viktigt med samstämmighet vid beslut? 
29.  Är japanska beslutsprocessen långsam i jämförelse med svensk? 
30.  Tar japanska chefer stora risker? 
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BILAGA 2 
 
Intervjuguide svensk beslutsprocess 
 

Allmänt  
1. Befattning? (anställningstid) 
2. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 
Bakgrund 
3. Hur ser er organisation ut? Antalet anställda, organisationsform? 
4. Ägarförhållandet för bolaget? 

 
Beslutsprocess 
5. Får medarbetarna själva ta beslut i så fall vilka typer av beslut rör det sig om? 
6. Styr medarbetarna själva sitt arbete eller kommer det direktiv om 

arbetsuppgifter? 
7. Vilka typer av beslut tar ledningen?  
8. Hur ser beslutsprocessen ut vid större beslut, från olika beslutsalternativ, 

urval, till att beslut tas? 
9. Tar ni in någon experthjälp eller hur definieras olika handlingsalternativ inför 

ett beslut? 
10. Diskuteras olika beslutsalternativ i grupp? 
11. Tas beslut i grupp? 
12. Baseras beslut på objektiv information såsom siffror och statistik, eller 

intuition och känsla? 
13. Hur hanteras beslut som innefattar en stor risk, inväntas mer information eller 

tas det beslut som innebär en större risk? 
14. Hur sprids informationen vid beslut i företaget? 
15. När ett problem ska lösas och ett beslut ska tas får medarbetarna komma med 

lösningsförslag? 
16. Är det viktigt med samstämmighet vid beslut? 
17. Hur stor påverkan har omgivningen vid beslut? 
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BILAGA 3 
 
Questionnaire on decision making process in Japan 

 
General information 
1. Position within the company? 
2. How long have you been working in the company? 
3. What are your working assignments? 
4. Can you describe the company structure? 
5. How many employees? 

 
Decision making process 
6. Is information spread within the company before a formal decision is 

announced? If yes, please describe the process? 
7. Are your co-workers allowed to make their own decisions? If yes, what kind of 

decisions? 
8. Do your co-workers control their own work or do they get instruction on what 

to do? 
9. What kind of decisions is the board making?   
10. Who has the authority to make a decision within the company? 
11. How do you define your different decisions alternative? Do you use 

consultants with expertise? 
12. Do you discuss decision alternatives in groups? 
13. Do you make decisions in groups?   
14. On what facts do you make your decisions, statistics or intuition? 
15. How do you deal with a decision that involves great risk? Do you take the 

decision or do you gather more information? 
16. How do you spread the information when a decision is made within the 

company? 
17. How do you resolve a problem? Can your co-workers come up with solutions? 
18. Is it important with consensus in decision making within the organization? 
19. How great influences in a decision have competitors, co-workers and 

customers? 
20. Open question, please write down your opinion on decision making process? 

 
Thank you for answering our questions!  
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BILAGA 4 
 
General questions on decision making process in Japan 
 

1. Is it typical with family owned companies in Japan?  
2. Can co-workers make their own decisions? If yes,  what kind of decisions? 
3. Do co-workers control their own work or do they get instruction on what to 

do? 
4. What kind of decisions is generally the board making?   
5. Who has the authority to make a decision within the company? 
6. How do Japanese leaders define different decisions alternative? Do they use 

consultants with expertise? 
7. Do they discuss decision alternatives in groups? 
8. Do they general make decisions in groups?   
9. On what facts do Japanese leaders make decisions, statistics or intuition? 
10. How do they deal with a decision that involves great risk? Do they generally 

take the decision or do you gather more information? 
11. How do Japanese firm spread the information when a decision is made within 

the company? 
12. How do they resolve a conflict within the company? Can co-workers come up 

with solutions? Do they use negotiation? 
13. Is information normally spread within the company before a formal decision is 

announced? If yes can you try describe the process? 
14. Is it important with consensus in decision making within the organization? 
15. How great influences in a decision have competitors, co-workers and 

customers? 
16. Open question, please write down your opinion on decision making process? 

 
Thank you for answering our questions!  
 
 
 
 
 
 
 
   




