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Резюме 

Значение различий между украинской и датской рабочими 

культурами при аутсорсинге на Украину. 

Основополагающей целью данной дипломной работы является 

исследование и анализ различий между украинской и датской рабочими 

культурами.  

При планировании аутсорсинга или открытия предприятия на Украине, 

датским компаниям следует знать об основных  культурных различиях 

между датчанами и украинцами. Для таких компаний данная работа 

может послужить как руководство или пример того, какие основные 

культурные различия следует принять во внимание при управлении или 

сотрудничестве с украинцами.  

Анализ настоящей работы разделен на три основных части: значение 

личных отношений и связей на работе и вне работы, рабочие процессы и 

методы работы, а также управленческая культура и мотивация 

персонала.  

В методологической основе данной работы лежит анализ интервью, 

взятых у украинских и датских сотрудников датской ИТ- компании, 

дочерняя компания которой находится кроме других стран на Украине.  

Теоретическую базу дипломной работы составили исследования и 

теоретические положения таких социологов и теоретиков как Хофстеде, 

Флорида, Маслов, Херцберг и другие. 

Анализ первой части работы показал, что украинские сотрудники в 

отличие от датских,  придают большое значение личным связям как на 

работе, так и в обыденной жизни. Данный феномен проявляется, 

например, в открытом отношении украинцев  к использованию личных 

связей в своих целях.  Кроме того, вследствие анализа выявилось, что 

коллективистическая  культура украинцев, где потребности 

родственников и близких друзей превышают личные потребности 

человека, значительно отличатся от индивидуалистической культуры 

датчан. 
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В результате второй части анализа обнаружилось, что украинская 

рабочая культура характеризуется  высокой степенью избегания 

неуверенности и большой дистанцией власти. Высокая степень избегания 

неуверенности особо проявляется в негативном отношении украинских  

работников к переменам и непредсказуемым ситуациям. Более того, 

избегание неуверенности и присутствие большой дистанции власти в 

украинских компаниях  выражается также в наличии формальности и 

тайм - менеджмента на рабочем месте.  Высокая иерархия 

организационной структуры и во многих случаях авторитарный стиль 

лидерства негативно влияет на  возможность и желание украинских 

работников самостоятельно принимать решения и проявлять инициативу 

на рабочем месте. Украинские подчиненные, как правило, пытаются 

избегать ответственности и предпочитают более безопасные принципы 

работы,  выполняя работу по полученным указаниям и инструкциям. 

Вследствие избегания неуверенности и большой дистанции власти на 

рабочем месте в Украине не принято возражать начальству и высказывать 

ему своѐ критическое мнение. 

Третья часть анализа показала, что присутствие высокой степени 

избегания неуверенности и  дистанции власти в украинской рабочей 

культуре взаимосвязано с украинской культурой лидерства. Для того 

чтобы определить стиль лидерства на Украине и в Дании, я использовала 

модель Бѐртона и Обеля. Исходя из данной модели, я пришла к выводу, 

что типичным украинским стилем лидерства, из-за высокой степени 

избегания неуверенности и низкой степени предпочтения делегировать 

полномочия, является стиль «Менеджер», в отличие от датского стиля     

«Лидер». Типичный украинский лидер ориентирован на процесс 

выполнения поставленной задачи, датский же на сам результат, а также 

на креативное и самостоятельное решение задачи со стороны 

подчиненных. Кроме того, анализ показал, что Украина относится к 

странам с «диффузной» культурой, что особо проявляется в 

предпочтении украинских работников начальства, которое заботиться и 

защищает своих подопечных. В связи с этим важно упомянуть, что в 
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некоторых украинских компаниях до сих пор практикуется 

патерналистическое лидерство, которое заботится о своих подчинѐнных 

как родитель о своих детях.  

Исходя из анализа третьей части, я также пришла к заключению, что 

украинские работники предпочитают, чтобы их оценивали за их 

профессионализм и правильность выполнения заданий. Кроме того, 

мотивация рабочего персонала в украинских компаниях значительно 

отличается от мотивации в датских компаниях. Исходя из анализа 

интервью датских и украинских работников, выяснилось, что украинцы в 

отличие от датчан, мотивируются в основном при помощи 

«гигиенических» мотивационных факторов и стремятся, прежде всего, 

удовлетворить свои основные потребности такие как хорошая зарплата, 

жилье, страховка и питание, а также потребности в защите и уверенности 

в завтрашнем дне. Потребность и предпочтение мотивации при помощи 

материальных благ у украинских работников вызвано, прежде всего, 

социально-экономическим положением в стране, которое, в результате 

финансового кризиса, стало ещѐ более критичным. 

 

В выводе дипломной работы указываются также рекомендации датским 

компаниям, планирующим работать с украинцами. В конце дипломной 

работы приводится общая перспектива о развитии украинско-датского 

сотрудничества и потребности дальнейших исследований о рабочей и 

управленческой культуре в Дании и на Украине.   
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1. Indledning  
 

1.1 Motivation og målgruppe 

 

Jeg har valgt at skrive mit speciale om betydningen af de arbejdskulturelle 

forskelle ved outsourcing til Ukraine. Årsagen til dette emne er, at det åbner stor 

mulighed for at inddrage de forskellige problemstillinger, undersøgelser og 

litterære værker, som jeg har læst og diskuteret gennem mit studie: 

”Interkulturelle markedsstudier og russisk”. 

I faget Interkulturelle markedsstudier har jeg blandt andet fået kendskab til, hvad 

man primært skal være opmærksom på ved etablering af et datterselskab i 

udlandet, og hvordan man imødegår og evt. løser problemer eller misforståelser, 

der kan opstå som følge af kulturelle forskelle. 

Viden og færdigheder fra faget Sprogrelaterede markedsstudier (russisk) vil jeg 

inddrage til at analysere forskelle mellem organisationsstrukturer, ledelsesformer 

og virksomhedskulturer i den Vestlige verden (herunder Danmark) og i de 

postsovjetiske lande som f.eks. Ukraine. 

Jeg mener desuden, at det er interessant for mig at beskæftige mig med dette 

emne, da jeg som en person med ukrainsk baggrund vil kunne få større indsigt i 

stereotyper og fællestræk i de danske virksomheders arbejds- og ledelseskultur, 

og sammenligne disse med de postsovjetiske stereotyper. 

Som case-virksomhed har jeg valgt at anvende en dansk IT-virksomhed, som har 

et datterselskab i Ukraine, hvortil det outsourcer arbejdsopgaver. Jeg er ansat i 

virksomheden som HR-assistent og arbejder tæt sammen med virksomhedens 

ukrainske medarbejdere. På den måde har jeg skabt mig en dybere forståelse for 

de arbejdskulturelle mønstre i Ukraine og Danmark, hvilket jeg gennem dette 

speciale ønsker at belyse yderligere.  
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Jeg anvender udtrykket ”postsovjetisk land” om Ukraine og anvender 

efterfølgende også litteratur som omhandler de sovjetiske eller russiske nationale 

stereotyper samt arbejds- og ledelseskulturen, fordi Ukraine og Rusland i høj 

grad har fælles historie. 

Ukraine var i sin tidlige historiske periode under Kievskaja Rus (en 

middelalderlig stat, med Kiev som hovedstad, eksisterede i perioden ca. 880 til 

det 12. århundrede med en østslavisk befolkning), samt under den postsovjetiske 

periode, tæt forbundet med Rusland (Christensen & Rasmussen 1992). Den 

ukrainske befolkning har fra sin sovjetiske tid taget socialkulturelle træk til sig 

såsom kollektivisme, afhængighed af staten og tendens til at forlade sig på 

regeringen. Selvom Ukraine fik sin uafhængighed i 1991, og med den nuværende 

præsident har taget kurs mod Vesten og EU, eksisterer der stadig en høj grad af 

postsovjetiske fænomener i form af uformelle forretningsmetoder, bureaukratiske 

institutioner og offentlige instanser, korruption, samt lav respekt for love og 

lignede. 

I dag udgør den russisktalende del af befolkningen i Ukraine ca. 45 %. På mange 

af de ukrainske læreanstalter foregår undervisningen stadig på russisk, folk ser 

russiske TV-programmer og hører russisk musik, etc. (Dansk-Ukrainsk selskabs 

hjemmeside). Man kan komme med mange eksempler på, hvordan den russiske 

og ukrainske kultur er sammenflettet, og i hvor høj grad den russiske kultur 

stadig påvirker ukrainere i dag.  

 

Dette speciale tilsigter at være relevant og anvendeligt for danske virksomheder, 

som gør sig overvejelser eller har planer om at outsource eller opkøbe en 

virksomhed i Ukraine eller i et af de øvrige østeuropæiske lande fra tidlig 

Sovjetunionen.   

Der er for tiden mange danske virksomheder, som har rettet sin interesse mod et 

samarbejde med ukrainske virksomheder, og især outsourcing af IT-opgaver er 

meget populært. Outsourcing til Ukraine kan vise sig rentabelt, da Ukraine er et 

land med forholdsvist lave leveomkostninger og et relativt højt 

uddannelsesniveau. Dette betyder, at danske virksomheder ikke alene har 

mulighed for at få opgaverne udført til lave lønomkostninger, men de kan også 
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sikre en høj kvalitet på de opgaver, der outsources. Dertil kommer andre 

praktiske fordele, såsom en forholdsvis kort afstand mellem Danmark og 

Ukraine, visumfri forretningsrejser til Ukraine (hjemmeside for den ukrainske 

ambassade i Danmark), samt at der kun er en times tidsforskel mellem de to 

lande. Disse fordele er med til at gøre det nemmere for danske virksomheder at 

outsource til Ukraine, frem for f.eks. til Indien. 

 

Ukrainske medarbejdere finder det meget prestigefyldt at arbejde i en udenlandsk 

virksomhed, hvor de kan få en stabil løn samt mulighed for at få international 

erfaring og komme ud at rejse. Dette letter rekrutteringen af kompetente 

medarbejdere betydeligt. 

 

Outsourcing til Ukraine kræver en dyb indsigt i den ukrainske kultur og parathed 

til at imødegå de udfordringer, der uvægerligt vil opstå ved et samarbejde med 

mennesker med anden tankegang og mentalitet end den, man er vant til i 

Danmark. 

Ved overvejelse af outsourcing til Ukraine er det nødvendigt, at de danske 

virksomheder tager hensyn til de kulturelle og mentale forskelle mellem 

danskere og ukrainere for på den måde at sikre at fundamentet for en succesrig 

outsourcing er på plads.  

 

Det vil derfor være nyttigt for virksomheder, der påtænker at outsource til 

Ukraine, at have kendskab til de eksisterende forskelle mellem deres egen og den 

erhvervede virksomheds arbejds- og ledelseskultur. Denne viden vil kunne være 

medvirkende til at forhindre store organisationsproblemer mellem f.eks. de 

danske ledere og de ukrainske medarbejdere.  

 

Man kan argumentere for, at emnet jeg har valgt er meget ”oppe i tiden” dvs. 

meget aktuelt, da det indebærer en behandling af de aktuelle problemer i 

modsætning til, hvis det nu var et historisk relateret emne (Eco 1998).  

Det er meget vigtigt at andre kan drage nytte af ens speciale og de undersøgelser, 

man har foretaget i det (Eco 1998). 
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Mit emne lægger op til at være et forklarende speciale med problemløsende 

elementer. Det betyder at det i specialet bliver analyseret og forklaret, hvordan 

den ukrainske og danske arbejdskultur og ledelse fungerer, samt hvordan de 

adskiller sig fra hinanden. Samtidig vil jeg komme med nogle konkrete 

anbefalinger til, hvordan man kan forhindre de kulturbaserede problemer og 

misforståelser, som ellers ville kunne opstå ved outsourcing til Ukraine. 

 

1.2 Problemstilling og problemformulering 

 

I min opgave vil jeg undersøge følgende: Hvilke kulturelle forskelle mellem 

dansk og ukrainsk arbejdskultur skal man være opmærksom på ved outsourcing 

til Ukraine? 

 

Underproblemfelter: 

 

Hvilke kulturelle stereotyper ligger til grund for, hvordan henholdsvis den 

danske og ukrainske arbejdskultur kommer til udtryk i form af 

a) menneskelige relationer på arbejdet og i fritiden 

b) arbejdsprocesser og arbejdsgange 

c) ledelseskultur og motivation  

 

1.3 Afgrænsning  

 

I mit teorivalg har jeg valgt at begrænse mig til de teorier, der beskæftiger sig 

med de tværkulturelle forskelle, som jeg mener, er de bedst anvendelige til mine 

analyseområder. 

Da jeg har valgt at undersøge forskelle mellem dansk og ukrainsk arbejdskultur, 

har jeg fordelt min undersøgelse i tre hovedområder:  

 arbejdsrelationer på arbejdspladsen og i fritiden 

 arbejdsprocesser og arbejdsgange  

 ledelseskultur og motivation 

Disse områder bliver derfor analyseret ud fra det, jeg betragter som relevant at 

vide, når man påtænker at outsource eller på anden måde samarbejde med 

ukrainere. 
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I denne opgave tager jeg nogle eksempler fra en dansk IT-virksomhed og dets 

ukrainske datterselskab. Idet jeg kun bruger én enkelt virksomhed, begrænser jeg 

min opgave fra at have eksempler fra andre virksomheder, hvilket ville have 

gjort min undersøgelse mere repræsentativ og omfattende. Når jeg drager 

slutninger ud fra mine undersøgelser, vælger jeg derfor, at den udvalgte 

virksomhed repræsenterer alle danske virksomheder, der samarbejder med 

ukrainske virksomheder. 

Derudover er det vigtigt at bemærke, at ikke alle ansatte i den pågældende 

virksomhed er blevet interviewet i forbindelse med min opgave. Til gengæld kan 

man argumentere for, at dem, som jeg har valgt at interviewe er specielt udvalgte 

personer, har en bestemt stilling eller direkte har arbejdserfaring med 

henholdsvis ukrainske og danske medarbejdere. 

I min opgave har jeg valgt at bruge dansk kultur som et referencepunkt, hvilket 

vil sige, at jeg ikke vil lave en decideret analyse af dansk kultur, men blot 

anvende den som et redskab til at vise, hvordan ukrainsk kultur er i forhold til 

den danske. Det er et naturligt referencepunkt for denne opgave, da den valgte 

virksomheds moderselskab er dansk. Ikke desto mindre er det vigtigt at 

understrege, at målet med denne opgave er at hjælpe danske virksomheder til at 

forstå den ukrainske arbejdskultur, hvorfor hovedfokus vil blive lagt på ukrainsk 

kultur. 

Til sidst vil jeg i dette afsnit bemærke, at jeg indsamlede interviews på et 

tidspunkt, hvor finanskrisen var begyndt at slå igennem i Ukraine, mens man 

endnu ikke kunne se effekten i Danmark. Det kan have betydet, at hvis jeg havde 

foretaget interviewene et par måneder senere, ville nogle af besvarelserne, f.eks. 

indenfor danske motivationsbehov, muligvis være blevet påvirket af finanskrisen 

og dermed være anderledes.  

 

1.4 Præsentation af den valgte virksomhed 

 

Den pågældende IT-virksomhed beskæftiger sig med softwareudvikling samt 

internet- og databaseløsninger, og disse ydelser bliver udviklet af virksomheden i 

udlandet. Virksomheden har to udenlandske datterselskaber i henholdsvis 

Ukraine (Kiev) og Indien (Delhi). 
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Datterselskabet i Kiev blev åbnet i 2005, og i dag er der omkring 60 ukrainske 

medarbejdere ansat. Medarbejderne i virksomhedens datterselskaber arbejder 

primært i teams alt afhængig af, hvilken kunde de udarbejder IT-projekter for. I 

Ukraine er organisationsstrukturen opdelt i ledelse, administrationsmedarbejdere 

og IT-programmører (Bilag 19). Virksomhedens ansatte i Ukraine er 

højtuddannede, unge specialister, som udvælges og rekrutteres baseret på deres 

viden og erfaring. 

Den danske IT-virksomhed valgte at etablere sig på det ukrainske marked af 

adskillige grunde. Geografisk ligger Ukraine næsten præcis midt i Europa, og 

både politisk og mentalt har landet de seneste år bevæget sig i en klart europæisk 

retning. Der er samtidig god mulighed for at skaffe kvalificeret arbejdskraft med 

gode engelskkundskaber. 

Virksomhedens kunder primært består af danske, men også nogle få udenlandske 

virksomheder, inden for hovedsageligt sundheds-, bank- og uddannelsessektoren.  

Virksomhedens kunder er aktivt med til at udvælge programmørerne til sine 

projekter, ved at kunderne besøger datterselskabet i Kiev, og inviterer de 

potentielle ukrainske medarbejdere til at besøge deres pågældende virksomhed i 

Danmark. 

 

 

2. Teoriovervejelser 
 

De valgte teorier supplerer hinanden og skal anvendes til at underbygge analysen 

af de valgte problemfelter. 

 

2.1 Fons Trompenaars teori 

 

For at kunne definere og karakterisere såvel den danske som den ukrainske, eller 

nærmere betegnet, postsovjetiske arbejdskultur samt indflydelsen af national 

kultur på den, vil jeg anvende Fons Trompenaars teori (Trompenaars 1998). 

Hans teori omhandler kulturelle dimensioner, hvor der især bliver lagt vægt på 

partikularisme, universalisme, specifikke og diffuse kulturer samt på betydning 

af status. 
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De af Trompenaars kulturelle dimensioner jeg gør mest brug af i min opgave, er 

universalisme kontra partikularisme, hvorfor det er relevant at uddybe disse 

yderligere. 

Ifølge Fons Trompenaars teori findes der lande med universalistisk kultur og 

lande med partikularistisk kultur. 

Borgere fra lande med universalistisk kultur holder sig til de gældende regler og 

love og har den indstilling, at alle er ens, og der ikke bør gøres forskel på folk. Jo 

mere universalistisk et samfund er, jo større behov har man for særlige 

forholdsregler til at vogte sandheden (Trompenaars 1998).  

Personer med partikularistisk kultur fokuserer på personlige relationer og handler 

ud fra de gældende omstændigheder uden at forholde sig til love og regler. I 

disse lande gælder såkaldte ”samfundsregler”; regler som beskytter ens egne 

eller ens nærmestes interesser. Partikularismen baserer sig på hjertets og 

venskabets logik, hvorfor man i disse lande bruger forhandlinger og personlige 

relationer, når man skal løse konflikter.  

Trompenaars mener, at hvorvidt landet er universalistisk eller partikularistisk er 

afhængig af betydningen af personlige relationer i befolkningerne samt landets 

historiske baggrund. Trompenaar har i sin undersøgelse af henholdsvis 

universalistiske og partikularistiske kulturer blandt andet medtaget Rusland og 

Danmark.  

Da jeg før argumenterede for kulturelle ligheder mellem Rusland og Ukraine, 

valgte jeg at anvende undersøgelsesresultater om Rusland samt resultater fra 

spørgeskemaundersøgelsen (Bilag 17), som blev foretaget internt i den valgte 

virksomhed. Disse blev brugt til at forklare de ukrainske medarbejderes grad af 

universalisme eller partikularisme og sammenholde det med de danske 

medarbejderes grad af disse dimensioner (Læs mere om denne undersøgelse i 

metodeafsnit). 

 

2.2 Geert Hofstedes teori 

 

Udover den ovennævnte teori har jeg tænkt mig at bruge Geert Hofstedes teori 

(Hofstede 1999) om betydningen af den nationale kultur i multikulturelle 

organisationer. Teorien vil blive brugt til at finde ud af, hvorvidt og evt. hvordan 
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nationalkulturelle værdier påvirker arbejdsrelationer og arbejdsprocesser i danske 

og ukrainske virksomheder. 

Den hollandske professor Geert Hofstede har i perioden 1967-1973, udviklet 5 

kulturelle parametre, som han anvendte i sin tværnationale undersøgelse blandt 

ansatte i IBM’s datterselskaber i over 60 lande (Hofstedes hjemmeside). Den 

gennemførte undersøgelse blev brugt til at analysere nationale forskelle ud fra 

følgende parametre: magtdistance, individualisme/kollektivisme, 

maskulinitet/femininitet, usikkerhedsundvigelse samt langfristet/kortfristet 

tidsorientering. Hofstede mener, at kultur er tillært, og at man kan kalde den for 

mental programmering. Han definerer kultur i en bred forstand som ”den 

kollektive, mentale programmering, der adskiller én gruppe mennesker fra en 

anden gruppe mennesker” (Hofstede 1999, s.338). 

I sin første undersøgelse havde Hofstede ikke medtaget Rusland og de øvrige 

post-sovjetiske lande. Senere i 1993 og efterfølgende i 2001, offentliggjorde han 

indekstallene i forhold til Rusland i sin 2. udgave af bogen ”Culture’s 

consequences”. 

For hver kulturdimension opstiller Hofstedes indekstal, der viser, hvordan f.eks. 

dansk og russisk kultur adskiller sig fra hinanden (Bilag 15). Disse indekstal vil 

jeg anvende, når jeg analyserer dansk og ukrainsk arbejdskultur, da jeg som 

tidligere nævnt mener, at Rusland og Ukraine kulturmæssigt ligger tæt på 

hinanden.  

Det at Hofstedes undersøgelse blev gennemført i en stor IT-virksomhed, IBM, 

gør anvendelsen af hans teorier endnu mere relevante for min opgave, da jeg 

også selv inddrager eksempler og interviews med personer fra en IT-virksomhed.  

På denne baggrund kan jeg argumentere for teoriens brugbarhed for denne 

opgave. 

 

2.3 Richard Floridas teori 

 

Richard Floridas teori (Florida 2002) om ”svage bånd” og ”stærke bånd” i 

forskellige kulturer kan med fordel bruges til at undersøge personlige relationer 

på arbejdet og i fritiden i Danmark og Ukraine. 
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Richard Florida har i sin bog om det kreative samfund defineret en teori om to 

forskellige relationsforhold mellem folk; det ene kalder han for ”svage bånd” og 

det andet for ”stærke bånd”. De ”svage bånd” kan ifølge Florida defineres som 

bekendte, nye kontakter og netværk som man f.eks. får gennem studiet eller via 

arbejdet. De ”stærke bånd” er derimod defineret som tætte relationer, som man 

primært har til sin familie, slægtninge og venner (Florida 2002). 

I forskellige kulturer bruger man de ”stærke bånd” og ”svage bånd” forskelligt, 

alt efter i hvilke situationer relationerne optræder. Nogle kulturer bruger ”stærke 

bånd” både på arbejde og i fritiden, imens andre kulturer kun foretrækker de 

”stærke bånd” i meget private forhold og de ”svage bånd” udelukkende på 

arbejdspladsen. 

De ”stærke bånd” foretrækkes oftest af folk, som er meget venne- og 

familieorienterede. De personlige relationer er for denne type mennesker meget 

vigtige, når de f.eks. skal finde et nyt job, finde en løsning på problemer eller 

lignende. I lande domineret af ”stærke bånd” er samfundets mening meget vigtig 

for det enkelte individ, og man bruger udelukkende sin familie, slægtninge eller 

den nærmeste vennekreds til at rådføre sig med. 

De ”svage bånd” foretrækkes af mennesker, som er åbne overfor nye idéer, som 

kan lide at lære nye mennesker at kende, som er omskiftningsparate og åbne 

overfor forandringer. 

Jeg vil anvende denne teori om relationsforhold til at finde ud af, i hvilke 

situationer ukrainere og danskere bruger deres ”stærke bånd” og ”svage bånd”. 

Ved hjælp af denne teori vil jeg identificere betydningen af de personlige forhold 

mellem mennesker på arbejde og i fritiden både i Danmark og i Ukraine. 

 

2.4 Petr Bizyukovs artikel 

 

Til analysen af ledelseskulturen i Ukraine vil jeg bl.a. anvende Petr Bizyukovs 

artikel om paternalistisk ledelse i det postsovjetiske Rusland. Artiklen fandt jeg i 

bogen ”Management and Industry in Russia”, skrevet af Simon Clarke (Clarke 

1996). Denne bog, mener jeg, kan bruges til at analysere ledelseskulturen i 

Ukraine, da mange af de i dag benyttede ledelsesmetoder i Ukraine stammer fra 

sovjettiden. 
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I sin artikel påpeger Petr Bizyukov, at paternalismen som regel forekommer i de 

kollektivistiske samfund, hvor lederne opfører sig som beskyttere og indtager en 

faderrolle i forhold til sine ansatte. Paternalismen spillede en meget vigtig rolle i 

de sovjetiske virksomheder under socialismen. Historisk set kan man sige, at 

paternalismen blev indført af den socialistiske regering i Sovjetunionen, hvor 

staten og dens organer prøvede at bestemme over og kontrollere befolkningens 

arbejdsliv (Clarke 1996). Ved at være en slags beskyttere for deres ansatte, 

involvere sig i deres privatliv, give dem firmabonus i form af f.eks. boliger, 

overvåge dem og ”tage hånd om dem”, prøvede de sovjetiske ledere at styre 

deres medarbejdere. 

Ud fra Bizyukovs definition og beskrivelse af paternalisme, vil jeg analysere 

eksistensen af paternalismen i Ukraine, samt ukraineres syn på paternalistisk 

ledelse. 

 

2.5 Burtons & Obels teori 

 

For at finde ud af hvilken ledelsesstil der gælder for henholdsvis ukrainske og 

danske ledere, vil jeg benytte Burtons & Obels teori og model om ledelsestyper 

(Burton & Obel 2006). Ved hjælp af denne teori kan man finde ud af, hvilke fire 

ledelsestyper (manager, maestro, producer, leader), som ledelser i Danmark og 

Ukraine kan klassificeres ud fra. Jeg har valgt at anvende denne teori, da den 

fokuserer på to meget relevante dimensioner for min opgave: præference for 

uddelegering og usikkerhedsundvigelse. Præferencen for uddelegering er den 

grad af uddelegering, som anvendes af ledelsen til at motivere sine medarbejdere 

til at tage selvstændige beslutninger i organisationen. Usikkerhedsundvigelse er 

her defineret som, hvorvidt topledelsen er villig til at foretage handlinger eller 

tage beslutninger, som involverer en høj risiko. Ved hjælp af disse dimensioner 

kan man klassificere ledelsesstilen i Danmark og Ukraine.  

 

2.6 Maslows & Herzbergs teorier 

 

Til analysen af henholdsvis de danske og ukrainske motivationsfaktorer og 

behov har jeg valgt at anvende Abraham Maslows teori (Maslow 1971) om 
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behovshierarki og Frederick Herzbergs motivations-hygiejne teori (Herzberg 

1974). 

Viden om motivationsfaktorer på tværs af forskellige kulturer er essentiel og 

nødvendig for internationale virksomheder. Ved outsourcing møder 

virksomheder ofte udfordringer i relation til, hvordan man motiverer og belønner 

medarbejderne i de pågældende lande. Det er først og fremmest vigtigt at fastslå, 

at der er stor forskel på, hvad folk i forskellige lande opfatter som belønning og 

motivation. I min opgave har jeg valgt at undersøge, hvordan motivationsfaktorer 

på det ukrainske arbejdsmarked adskiller sig fra motivationsfaktorerne på det 

danske arbejdsmarked, samt hvilken form for belønning henholdsvis de 

ukrainske og de danske medarbejdere foretrækker. Til denne undersøgelse vil jeg 

anvende to anerkendte motivationsteorier. Den første er Maslows behovshierarki 

også kaldet behovspyramiden. Abraham Maslow var en amerikansk psykolog, 

der udarbejdede teorien i 1943. Maslow placerer menneskers behov i fem 

hovedgrupper, der er opstillet i et hierarki. (bilag 16). 

Ifølge Maslow, bliver alle vore handlinger og vort bevidste liv styret ud fra vore 

behov. Behovene har han opstillet i en slags hierarkisk opbygget pyramide, 

således at laverestående behov skal tilfredsstilles, før højerestående behov kan 

gøre sig gældende (Bakka 2004). Den opstillede model beskriver behov, som 

ifølge Maslow, findes i større eller mindre grad hos alle mennesker. 

Maslows hovedtese er, at mennesker overalt i verden i større eller mindre grad 

har brug for opfyldelse af alle de i pyramiden opstillede behov. Der er dog 

forskelle på hvilke måder til at tilfredsstille disse behov, forskellige mennesker 

anvender. Det udtrykker han således: Tilsyneladende er målene i sig selv langt 

mere universelle end de veje der tages for at opnå de mål, for disse veje 

bestemmes lokalt i den pågældende kultur (Maslow 1971). Dette viser, at 

Maslow mener, at man kan anvende behovspyramiden til at undersøge 

motivationsbehov hos mennesker fra forskellige lande, men at man skal huske, at 

mål og strategier for at få disse behov tilfredsstillet skal tilpasses individuelt til 

de bestemte lande.  

En anden motivationsteori som jeg vil anvende i min opgave er Frederick 

Herzbergs motivationsteori. Frederick Herzberg (1923-2000) var en 
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arbejdspsykolog, som i slutningen af 50’erne gennemførte en omfattende 

interviewundersøgelse om motivationen på arbejdspladsen i forskellige typer af 

virksomheder. Han fandt ud af, at tilfredshed og utilfredshed i arbejdslivet 

udspringer af forskellige forhold og konkluderede, at der kan være to slags 

motivationsfaktorer i arbejdssituationer. Det er hygiejnefaktorer (også kaldet 

vedligeholdelsesfaktorer), som vedrører rammerne omkring arbejdet f.eks. løn, 

fysiske rammer, kollegiale forhold, ledelse, osv. og motivationsfaktorer, som 

omfatter forhold vedrørende arbejdets indhold f.eks. anerkendelse, ansvar, 

beslutninger, præstation, osv. (Herzberg 1974). 

Frederick Herzbergs motivationsteori kan analyseres i forbindelse med Maslows 

behovspyramide, da man kan placere Frederick Herzbergs motivationsfaktorer i 

Maslows pyramide. Hygiejnefaktorerne/vedligeholdelsesfaktorerne er forbundet 

med de tre nederste lag i pyramiden, og motivationsfaktorerne kan placeres i de 2 

øverste lag (Bilag 18). På den måde, kan man sige, at en arbejdsgiver i en 

virksomhed kan motivere sine ansatte alt efter hvilke behov, de har. 

 

2.7 Kritik af de valgte teorier 

 

Alle de til opgaven valgte teorier har sine svage punkter, som jeg i dette afsnit vil 

fremhæve.  

For det første kan alle de valgte teorier kritiseres for at være generaliserende og 

firkantede hvad angår opdeling af mennesker i bestemte grupper. Dette 

kritikpunkt gør sig især stærkt gældende for Trompenaars, Floridas, Burtons & 

Obels samt Maslows teorier. Dette kan i sig selv selvfølgelig være praktisk, når 

man vil definere stereotyper fra konkrete lande og bruge disse til at sammenligne 

landene.  Men det er dog vigtigt, at man forholder sig kritisk og gør det klart, at 

de i teoriene beskrevne forhold ikke kan gælde for alle mennesker i Ukraine og 

Danmark. 

For det andet skal man være opmærksom på, at de fleste teorier blev opstillet for 

et stykke tid siden, hvilket betyder, at de ikke tager hensyn til den seneste 

udvikling i de pågældende lande. Eksemplevis kan det nævnes at Hofstedes 

grundlæggende kulturundersøgelse er foretaget helt tilbage i 60-erne - starten af 

70-erne, og dermed ikke tager de seneste historiske forandringer i de undersøgte 
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lande med. Det betyder, at de forskellige dimensioner, som Hofstede bruger i sin 

undersøgelse, kan have ændret sig gennem årene i de pågældende lande. 

Desuden gælder det for Hofstede at hans kulturundersøgelse er baseret på en 

omfattende spørgeskemaundersøgelse for en bestemt virksomhed, IBM, med en 

særegen organisationskultur. Medarbejderne i denne virksomhed har de samme 

organisationsværdier, som kan påvirke undersøgelsen, selvom den er lavet på 

tværs af forskellige lande og kulturer. Derfor kan man formode, at såfremt 

undersøgelsen var foretaget i en anden virksomhed end IBM, med en anden 

organisationskultur, struktur eller i en anden branche, ville konklusionerne måske 

være blevet anderledes, end det Hofstede kom frem til. 

Man skal også huske det faktum, at Hofstedes undersøgelser blev baseret på 

kvantitative data i form af spørgeskemaer. Ved brug af spørgeskemaer mister 

man mange informationer, og får ikke de mere dybdegående besvarelser, man 

ellers ville kunne have fået ved at anvende kvalitative undersøgelsesmetoder. 

Hvad angår anvendelsen af Petr Bizyukovs artikel om paternalistisk ledelse, skal 

man være opmærksom på, at artiklen først og fremmest omhandler paternalismen 

i det postsovjetiske Rusland. Det vil sige, at man skal huske, at denne type 

ledelsesstil ikke kan tilskrives alle virksomheder i det tidligere Sovjetunionen, 

idet mange virksomheder fra postsovjetiske lande, herunder Ukraine, 

efterfølgende har tilegnet sig en mere vestligt orienteret ledelsesstil, som 

adskiller sig markant fra den paternalistiske. 

Desuden gælder det for Herzbergs teori at motivationsteorien primært består i, at 

den i sig selv fokuserer langt mere på motivationsfaktorer end på 

hygiejnefaktorer. Jeg er uenig med Herzberg i, at 

hygiejnefaktorer/vedligeholdelsesfaktorer ikke er med til at skabe motivation og 

tilfredshed på en arbejdsplads. Jeg mener ikke, at Herzbergs teori tager hensyn til 

at faktorerne for motivationen kan være kulturbestemte, og hvad der betragtes 

som at være motiverende i ét land, kan være demotiverende i et andet og 

omvendt. Derfor kan man ikke umiddelbart påstå, at hygiejnefaktorer såsom løn 

og arbejdsvilkår ikke øger motivationen på en arbejdsplads.  
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3. Hypoteser 
 

På baggrund af de valgte teorier har jeg i denne opgave valgt at opstille nogle 

hypoteser, for at man senere i opgaven kan udlede, i hvor høj grad de bliver 

bekræftet eller afkræftet. 

 

 

 

 

3.1 Hypotese 1 

 

Jeg formoder, at de menneskelige relationer har en meget større betydning på en 

ukrainsk arbejdsplads, end på en dansk. Ukrainere er meget mere knyttede til 

hinanden på arbejdspladsen og bruger hinanden som en støtte i svære tider. Ud 

fra de ovenforstående teorier antager jeg, at ukrainere i høj grad anvender 

”stærke bånd” i form af personlige relationer både på og udenfor arbejdet. Jeg 

formoder, at danskere sætter stor pris på ”svage bånd” i arbejdslivet i form af 

nye kontakter og mange bekendte frem for at skabe venskabsforhold med 

kolleger. 

Jeg antager at, det i Ukraine er meget udbredt at sørge for ens familie og venner 

både arbejdsmæssigt og privat. Partikularistisk og kollektivistisk tankegang og 

adfærd er en del af ukrainsk kultur, hvorimod dansk kultur er mere 

universalistisk med fokus på individuel værdiorientering. 

 

3.2 Hypotese 2 

 

Med baggrund i de valgte arbejdskulturelle teorier samt min arbejdserfaring 

antager jeg, at ukrainsk arbejdskultur er kendetegnet ved en høj 

usikkerhedsundvigelse samt høj magtdistance på arbejdspladsen. På dette 

grundlag formoder jeg, at der er en høj grad af usikkerhedsundvigelse blandt 

ukrainske medarbejdere, kommer til udtryk bl.a. i form af lav 

forandringsparathed samt præferencer for forudsigelige arbejdsprocesser samt 

arbejdsgange. Danske medarbejdere er derimod mere åbne overfor forandringer 

samt mere omstillingsparate. 
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Derudover antager jeg, at den høje grad af usikkerhedsundvigelse hos ukrainske 

medarbejdere gør, at de foretrækker stabile arbejdsomgivelser samt en formel 

arbejdsstruktur i form af regler og faste rammer. Danske medarbejdere trives 

derimod bedst på arbejdspladser, hvor der er mulighed for selvstyring og 

selvorganisering.  

Jeg har en formodning om, at ukrainere går mere op i præcise arbejdstider og 

mødetidspunkter end danskere, idet danskere foretrækker fleksible arbejdstider, 

og helst ikke vil låses fast indenfor nogen bestemte tidsrammer.  

Den høje grad af magtdistance på en ukrainsk arbejdsplads har formentlig en stor 

indflydelse på ukrainske medarbejderes forhold til ansvars- og 

beslutningstagning i deres daglige udførelse af arbejdet. 

Jeg formoder desuden, at ukrainske medarbejdere både pga. den høje grad af 

usikkerhedsundvigelse samt pga. den store magtdistance prøver at undgå at tage 

initiativ på arbejdet. Udførelse af arbejdsopgaver indenfor bestemte 

retningslinjer er dermed vigtigere end at komme med forslag eller nye ideer. Jeg 

antager også, at de danske medarbejdere modsat ukrainere helst vil have 

udfordringer og mulighed for at sætte deres personlige præg og komme med 

initiativer, frem for at få præcise rammer for udførelsen af opgaver defineret. 

 

3.3 Hypotese 3 

 

Jeg formoder, at den høje usikkerhedsundvigelse samt den høje magtdistance på 

en ukrainsk arbejdsplads påvirker ukrainsk ledelseskultur samt ledelsesstil i 

Ukraine. 

Ledelsesmæssigt antager jeg, at der er et mere udbredt hierarki samt større 

distance mellem under- og overordnet på en ukrainsk arbejdsplads end på en 

dansk. Med baggrund i den anvendte litteratur forventer jeg, at ukrainske 

medarbejdere foretrækker en paternalistisk ledelse som tager sig af sine 

medarbejdere og påtager sig en fader- og beskytterrolle.  

Det formodes, at danske medarbejdere foretrækker derimod en mere demokratisk 

ledelse, som giver dem frihed under ansvar og mulighed for personlig udvikling 

samt medbestemmelse. Ukrainske medarbejdere adlyder deres leder og betragter 

denne som en autoritær person, hvorimod danske medarbejdere betragter deres 
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leder som en mere ligeværdig person, og de er ikke bange for at give udtryk for 

deres mening. 

Derudover formoder jeg, at man motiverer sine medarbejdere forskelligt i 

Ukraine og i Danmark. De danske medarbejdere foretrækker mere ”bløde” 

motivationsfaktorer såsom muligheden for ansvar og medbestemmelse, personlig 

vækst, selvrealisering samt udfordrende arbejdsopgaver. Det forventes, at 

ukrainske medarbejdere foretrækker at blive motiveret gennem lidt ”hårdere” 

faktorer, eller som Herzberg kalder dem hygiejnefaktorer. Disse 

motivationsfaktorer er tæt forbundet med materialistiske og mere håndgribelige 

ting såsom løn, forsikring og lignende. Jeg har en formodning om, at ukraineres 

prioritering af disse motivationsfaktorer er tæt forbundet med den historiske 

udvikling i landet samt dets økonomiske forhold i dag. 

 

 

4. Metode og empiri 

 

I dette afsnit vil jeg præsentere og argumentere for valget af de empiriske 

tilgange, samt redegøre for de undersøgelsesmetoder, som jeg har valgt at 

anvende. 

Jeg anvender den deduktive tilgang (Rasmussen 2006), hvilket betyder, at jeg vil 

anvende forskellige teorier, modeller samt kulturbaserede undersøgelser til at 

udforske de valgte problemfelter samt til at efterprøve de i opgaven opstillede 

hypoteser. 

Jeg har desuden valgt at benytte mig af den hermeneutiske videnskabelige 

tilgang som er baseret på en såkaldt ”sneboldsmetode”; - en metode, der 

indebærer en mulighed for at udvikle begrebsdefinitioner og forståelser samtidigt 

med at empirien udfoldes (Bogason 1998). Den hermeneutiske metode tager bl.a. 

udgangspunkt i følgende udsagn: ”Når man tolker andre menneskers oplevelser 

ud fra sine egne følelser og oplevelser, befinder man sig på et meget usikkert 

område. Oplevelser og følelser kan ikke testes intersubjektivt” (Thurén 2003, 

45). 

Jeg bruger dette udsagn til at forklare, at jeg i udarbejdelsen af mine interviews 

har fortolket besvarelserne på min måde, mens andre mennesker muligvis ville 
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have oplevet og fortolket de samme besvarelser på en anden måde. Desuden skal 

man huske på, at deltagerne i en undersøgelse ofte har subjektive opfattelser og 

meninger, da de hver især er en del af forskellige sociale sammenhænge. Derfor 

skal man være opmærksom på, at der kan forekomme uensartede besvarelser, 

som kan påvirke undersøgelsens slutninger. 

Dataindsamlingen i specialet bliver til en proces, der både indbefatter 

dybdegående brug af teorier samt opsamling og udvikling af den empiriske 

viden. Ifølge den hermeneutiske metode påbegynder man skrivningsprocessen 

med et konkret og begrænset omfang af viden og undervejs i processen gennem 

interviews, læsning, databehandling samt analyse, får man et større omfang af 

viden. 

Det skal understreges, at jeg som person med ukrainsk baggrund mener, at jeg 

måske har en forudindtaget mening om og forståelse for nogle af de emner, der 

bliver undersøgt i opgaven. Jeg har boet i Danmark i de sidste syv år, hvor jeg 

har fået indsigt i dansk kultur, hvorfor jeg søger en forklaring eller bekræftelse 

på nogle af de ting, jeg har set og oplevet i såvel Ukraine som i Danmark 

 

4.1 Metodeudvælgelse 

 

For at undersøge de opstillede problemfelter i mit speciale, har jeg primært valgt 

at benytte mig af kvalitative undersøgelsesmetoder. Derudover har jeg anvendt 

kvantitative data ud fra adskillige kilder, såsom elektroniske artikler samt artikler 

fra økonomiske tidskrifter.   

Man bruger kvalitative og kvantitative metoder med forskellige formål: hvor 

man ved den kvantitative analysemetode fokuserer på fællestræk og drager 

overordnede konklusioner, søger man ved den kvalitative metode at belyse den 

komplekse forskellighed, der kendetegner de deltagende (Flick 2002). 

Som kvalitative undersøgelsesmetoder har jeg valgt at bruge forskellige former 

for interviews og herunder dybdegående personlige interviews som er udført 

hovedsagligt ved face to face samtaler. Derudover har jeg anvendt Skype til 

videosamtaler samt e-mail interviews. 
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Man kan argumentere for, at e-mail interviews kan både være kvalitative i form 

af åbne spørgsmål samt kvantitative i form af et spørgeskema med multiple 

choice svarmuligheder (Grønning, Pedersen 2007). 

Brugen af disse metoder at interviewe på var bestemt efter deltagernes stilling og 

geografiske opholdssted.  

Udover de kvalitative data jeg fik gennem de gennemførte interviews, har jeg 

valgt at benytte mig af kvantitative data. De kvantitative data består bl.a. af en 

kulturel undersøgelse, som blev foretaget af en tidligere direktør for det 

ukrainske datterselskab i den pågældende IT-virksomhed (Bilag 17). 

Undersøgelsen blev foretaget i form af spørgeskemaer, der blev udleveret til 52 

af det ukrainske datterselskabs ansatte og partnere. Spørgeskemaet blev 

udarbejdet med baggrund i en række af Fons Trompenaars kulturdimensioner. 

Der blev stillet spørgsmål baseret på følgende dimensioner: universalisme vs. 

partikularisme, gruppeorientering vs. individuelorientering, praktisk vs. 

funktionel indstilling til organisationsstruktur samt mellemmenneskelige 

relationer. 

 

4.2 Interviewguide og retningslinjer ved udarbejdelsen af interviews 

 

For at kunne sikre strukturen på interviewforløbet blev nogle retningslinjer 

indenfor interviewudformning fulgt, og der blev i selve forløbet udarbejdet to 

interviewguides på henholdsvis dansk og russisk (Bilag13,14). Den danske 

interviewguide blev anvendt til interviews med ansatte i moderselskabet i 

Danmark, mens den russiske interviewguide blev brugt til interviews med 

medarbejderne i det ukrainske datterselskab. 

På trods af at samtlige medarbejdere i virksomheden kan engelsk og 

virksomhedens koncernsprog er engelsk, har jeg bevidst valgt at interviewe 

danske medarbejdere på dansk og ukrainske medarbejdere på russisk. Det har jeg 

gjort fordi, at jeg mener, at medarbejderne har nemmere ved at udtrykke deres 

følelser og meninger på et sprog som de føler sig tilpas ved. Det skal her nævnes 

at de fleste af virksomhedens ansatte er russisktalende. Grunden til, at jeg for de 

ukrainske medarbejdere har valgt russisk fremfor ukrainsk, er først og fremmest, 

at et flertal af dem foretrak at udtrykke sig på russisk, samt at min 
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specialevejleder, og formodentlig også censor, kan russisk og ikke ukrainsk. Der 

var også nogle enkelte medarbejdere, som valgte at besvare den russiske eller 

den danske interviewguide på engelsk. 

Spørgsmålene til interviewguiderne blev opdelt efter følgende problemfelter, der 

vil blive belyst i opgaven: 

Menneskelige relationer på arbejdet og i fritiden, arbejdsprocesser og 

arbejdsgange samt ledelse og motivationsbehov. Interviewguiderne blev opstillet 

med udgangspunkt i mit forhåndskendskab til virksomheden, orienterende 

samtaler med ledelsen og de øvrige ansatte, samt i egne erfaringer fra forskellige 

situationer gennem mit ansættelsesforløb hos den pågældende virksomhed. Min 

ukrainske baggrund, og mit dybe kendskab til både den ukrainske og danske 

kultur, har bidraget til analysen af de opstillede problemfelter. 

Emnet for specialet og problemformuleringen blev præsenteret for hver enkel 

deltager inden interviewet blev afholdt. Derudover blev deltagerne informeret 

om deres ret til at være anonyme. Under selve processen blev der undervejs 

stillet uddybende spørgsmål, hvis jeg følte, at deltageren svarede for kort eller 

upræcist. 

Som tidligere nævnt, blev interviewguiderne struktureret således, at 

spørgsmålene vedrørte de valgte problemfelter. Under interviewene var det 

muligt for respondenterne at snakke mere om nogle spørgsmål end andre, hvilket 

betød, at der nogle gange blev snakket mere om visse problemfelter, end om 

andre. Samtidigt tilstræbte jeg at styre interviewforløbet efter de overordnede 

emner, som jeg ønskede at belyse.  

Til udarbejdelsen af mine intervieweguides blev der brugt forskellige typer 

spørgsmål, herunder direkte spørgsmål (Hvordan forholder du dig til.?), 

opfølgende spørgsmål (Kan du ikke forklare, hvorfor du synes.?) samt mere 

specifikke spørgsmål (Hvad gør du når.?, Hvad foretrækker dine 

medarbejdere.?). De fleste spørgsmål i de opstillede interviewguides er således 

HV-spørgsmål, hvor nogle spørgsmål er åbne, f.eks. dem, der starter med 

hvordan, hvorfor og hvad. Denne type spørgsmål lægger op til forklaringer, 

imens de lukkede spørgsmål, som starter med f.eks. hvilke og hvor er typiske 

forhørsspørgsmål, som kan besvares med kort fakta (Jacobsen 1993). Ved at 
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anvende de forskellige typer af spørgsmål får jeg nogle gange dybe svar og andre 

gange præcise svar, hvilket kan bruges i forskellige sammenhænge i analysen. 

Derudover skal det bemærkes, at jeg ved nogle interviews har valgt at udelade 

nogle spørgsmål og ved andre at tilføje nogle uddybende spørgsmål, alt efter 

hvordan og hvad respondenterne svarede. 

Ved udarbejdelsen af de personlige interviews blev der brugt en diktafon. 

Optagelsen af interviews har vist sig at være en stor fordel for samtaleprocessen, 

da jeg så kunne koncentrere mig om at lytte, stille nogle uddybende spørgsmål 

og vise min interesse og forståelse, fremfor at koncentrere mig om at nedskrive 

alt, hvad der blev sagt. Ved at optagelse sikrer man også, at alle vigtige detaljer 

er medtaget, hvilket er meget væsentligt for viderebehandlingen af data. 

De interviewede personer har ikke vist nogle tegn på ubehag eller nervøsitet ved 

optagelsen på diktafon. Jeg har valgt at skrive alle de optagede samtaler ned og 

vedlægge dem som et bilag på en CD-rom. Det har jeg gjort, da mange 

interviews blev afbrudt af telefonopkald og lignede ting. Desuden øger det 

overskueligheden, da alle interviews, både e-mail, Skype-, og personlige 

interviews så findes samme sted. Ulempen ved anvendelsen af diktafonen har 

vist sig at være den lange efterbehandlingsproces af de optagede interviews. 

 

4.3 Kritik af de valgte undersøgelsesmetoder 

 

De i opgaven valgte undersøgelsesmetoder har både sine svage og stærke sider. 

Ved brug at kvalitative metoder i forskellige former får man meget forskellige 

typer af besvarelser, mens anvendelsen af mailinterviews giver mere begrænsede 

og kortere besvarelser. Man har her ikke mulighed for at stille uddybende 

spørgsmål til de interviewede personer, og man kan ikke læse personernes 

kropssprog ved besvarelsen af spørgsmålene. 

Modsat giver blandingen af de forskellige interviewtyper et anderledes og mere 

bredt besvarelsesfundament til min undersøgelse, end en ensidig interviewtype 

ville have givet.  

Dertil kommer, at besvarelserne i interviewene ikke er helt så repræsentative, 

som de ellers ville kunne have været, hvis jeg havde valgt en større population.  
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Det forholdsvis lille antal af interviewede betyder, at man ikke kan drage 

fuldkomne konklusioner på stereotyper og lave generaliseringer om de to 

kulturer. 

Indenfor rammerne af de opstillede problemfelter, har jeg valgt at interviewe 

specielt udvalgte personer i den pågældende virksomhed. Ved udvælgelsen har 

jeg fokuseret på at opnå et bestemt antal personer ud fra specifikke kriterier, 

såsom nationalitet, stilling samt samarbejdserfaring med henholdsvis ukrainere 

eller danskere. 

 

 

5. Undersøgelsesafsnit 
 

5.1 Menneskelige relationer på arbejdet og i fritiden i Ukraine og Danmark  

 

Til analysen af relationerne mellem mennesker på arbejdet og i fritiden, 

anvendes Trompenaars teori om partikularistisk og universalistisk tilgang. I 

analysen vil også nogle af Hofstedes kulturelle dimensioner blive inddraget, bl.a. 

for at undersøge påvirkningen og betydningen af individualistiske og 

kollektivistiske træk hos ukrainere og danskere på arbejdspladsen og i fritiden. 

Derudover vil Floridas teori om ”stærke bånd” og ”svage bånd” blive anvendt til 

at forklare, hvordan henholdsvis danske og ukrainske medarbejdere forholder sig 

til personlige relationer på arbejdspladsen og i fritiden. 

 

Ukrainere prioriterer personlige relationer anderledes end danskere gør, alt 

afhængigt af hvilken slags personlige relationer der er tale om: relationer på 

arbejdspladsen eller relationer i fritiden. 

Når vi snakker om personlige relationer på arbejdspladsen, er det vigtigt at 

skelne mellem to slags relationer: relationer mellem kolleger og relationer 

mellem en underordnet og en leder. 

På samme måde kan man opdele relationerne i fritiden i to typer: relationer 

mellem familie og venner, samt relationer mellem bekendte.  

På ukrainske arbejdspladser forholder det sig ofte sådan, at ens arbejdskolleger 

bliver ens venner, som man åbner sig overfor og deler fælles oplevelser, sorg og 

glæde med. En af de interviewede ukrainske medarbejdere, har flere gange været 
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i Danmark og mener, at ukrainere er bedre til at åbne sig overfor sine kolleger og 

bedre til at dele sine tanker og problemer med sine arbejdskolleger, end de 

danske medarbejdere er: 

« Для украинцев важно открыться и поделиться своими проблемами со 

своими коллегами. На Украине люди открываются гораздо больше друг 

другу на работе и готовы поделиться своими мыслями гораздо больше, 

чем датчане со своими коллегами» (Bilag 7). 

Man snakker med hinanden om sin familie, om fælles venner, hvorved man lærer 

hinanden bedre at kende som personer, og ikke kun som kolleger med nogle 

bestemte kompetencer og arbejdsrelaterede interesser. 

 

5.1.1 Gruppeorienteret vs. Individualistisk tilgang til arbejde 

 

Hvis man kigger på forholdet til gruppearbejde, kan man argumentere for at både 

ukrainere og danskere foretrækker at arbejde i teams (Bilag 17). Dog er der 

væsentlige forskelle på, hvordan de to nationaliteter fungerer i et team. 

Når de ukrainske medarbejdere arbejder i teams, fungerer de som en helhed, og 

ikke som en flok individer, der er samlet i en gruppe. 

Det kan bl.a. ses på følgende udtalelse fra en Global HR-manager, som 

kommenterede de ukrainske medarbejderes forhold til gruppearbejde: 

”De er også meget gruppeorienterede, hvor vi er mere individualistiske. Selvom 

vi danskere kan finde ud af at arbejde i grupper, er vi stadig hver især 

individuelle personer, men når man er i en gruppe i Ukraine står man sammen 

for hinanden og beskytter hinanden. Så hvis det går galt, er det hele gruppens 

skyld, og der bliver ikke udpeget en synder” (Bilag 4).  

En dansk direktør bemærkede samme adfærdsmønster, da man spurgte ham, om 

det er et individuelt eller fælles ansvar, man bærer i en ukrainsk arbejdsgruppe: 

”Jeg har også bemærket, at de overraskende nok er meget solidariske i Ukraine. 

De siger, at det er hele gruppens ansvar. De beskytter hinanden i gruppen og 

insisterer på, at folk skal have en chance til. Det overrasker mig virkelig meget, 

at man er så beskyttende over for hinanden i Ukraine.  For jeg ville ellers tro, at 

der ville være en hård konkurrence blandt medarbejderne for at komme frem” 

(Bilag 1). 
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Ud fra ovenstående kan det slås fast, at ukrainske medarbejdere betragtes som 

meget mere gruppeorienterede end de danske medarbejdere. I et team kommer de 

hinanden meget mere ved, end danske medarbejdere gør. Ukrainere foretrækker 

at bære et ansvar i fællesskab og skabe trygge rammer for hinanden. Danskere 

derimod, foretrækker at fungere som individer, når de arbejder i et team og bærer 

selv ansvaret for deres handlinger, i stedet for hele gruppens. 

Tendens til enten gruppe- eller selvorientering, er, ifølge Trompenaars og 

Hofstede, nationalbetonet. Menneskets adfærdsmønstre i et gruppearbejde, er 

afhængig af, hvilket land den enkelte person kommer fra. 

Ud fra Hofstedes undersøgelse kan man konkludere, at Danmark er et land med 

en individualistisk kultur. Ukrainsk kultur ligger, som jeg har tidligere angivet, 

tæt på den russiske og hvis Hofstedes placering af Rusland på kulturkortet 

holder, så kan man antage, at Ukraine på samme måde som Rusland er meget 

kollektivistisk. Det betyder, at ukrainsk nationalkultur, som er meget 

gruppeorienteret og kollektivistisk, i høj grad påvirker de ukrainske 

medarbejderes tilgang til gruppearbejde. 

 

5.1.2 Partikularisme vs. Universalisme på arbejdspladsen 

 

Som følge af den kollektivistiske og gruppeorienterede tilgang til arbejdet i 

Ukraine, kan man argumentere for tilstedeværelsen af partikularismen på de 

ukrainske arbejdspladser. 

I lande med partikularistisk kultur fokuserer man meget på specielle eller særlige 

aspekter ved gældende omstændigheder. Det vil sige, at hvis personen er ens 

nære familiemedlem eller ven fra arbejdet, så kan der godt gøres undtagelser fra 

reglerne for at støtte eller beskytte den pågældende person. 

I lande med universalistisk kultur, såsom dansk, skal alle derimod behandles ens, 

og der er få undtagelser fra de fastlagte samfundsnormer og juridiske love. Den 

universalistiske kulturelle dimension er meget udbredt i lande med en 

individualistisk kultur, hvor man næsten ingen undtagelser laver, uanset om det 

er ens arbejdskolleger, familiemedlemmer eller fremmede personer. I Danmark 

prioriteres de personlige relationer ikke nær så højt, som de gør i Ukraine, da 
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man i Danmark går mere op i personlig frihed og tilfredsstillelse af egne 

individuelle behov. 

Den store betydning af personlige relationer i Ukraine kan skyldes forskellige 

grunde. For det første kan det være historisk begrundet, at man prioriterer sin 

families, sine venners og gode arbejdskollegers behov frem for sine egne 

individuelle behov: 

«В нашей культуре, всегда так было, что на первом месте сообщество 

людей: семья, друзья, хорошие коллеги по работе, а потом мы как 

личности» (Bilag 12).  

For det andet vælger ukrainere at stole på familie, nærmeste venner og 

arbejdskolleger pga. usikkerhed og instabilitet i omverdenen; - herunder menes 

den usikre og til tider ustabile økonomiske og politiske situation i landet. Man 

åbner sig og deler sine bekymringer og problemer med dem, man tilbringer sin 

hverdag med, og søger derfor trøst og tillid hos disse. 

En af respondenterne forklarede vigtigheden af personlige relationer blandt 

ukrainere på arbejdspladsen på følgende måde:  

”Personlige relationer er det vigtigste i Ukraine. Man hører jo igen og igen, at 

man bliver snydt af systemet derude, og nu sker det faktisk igen med denne 

situation med statsobligationer, hvor folk bliver snydt. Så tænker ukrainerne: 

Hold da op, nu sker det igen, nu bliver vi snydt en gang til. Og derfor mener de, 

at dem de kan stole på, kun er de nærmeste, og dem de arbejder med i gruppen. 

Det er ikke det samme behov, man dækker i Danmark. I Danmark har man bare 

fået at vide, at det er den måde, man arbejder på. I Ukraine har de ikke andet 

valg end at stole på hinanden, da systemet og regeringen snyder dem konstant. 

Det er meget mere dramatisk, hvis f.eks. der sker noget med staten og hele 

systemet, og man ikke kan hæve penge i banken mere, - så har de kun hinanden, 

de kan regne med: altså familie, venner og arbejdskolleger” (Bilag 1). 

 

Det, at man holder hånden over sine venner og slægtninge, er meget udbredt i en 

partikularistisk kultur som den ukrainske. 

For yderligere at belyse dette forhold, har jeg valgt at benytte mig af resultaterne 

af en undersøgelse blandt den valgte virksomheds ansatte. Undersøgelsen blev 
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som tidligere nævnt, foretaget af den tidligere direktør for den valgte 

virksomheds ukrainske datterselskab. Denne interne undersøgelse (Bilag 17) 

viste, at 43 % af de ukrainske ansatte og kun 29 % af de skandinaviske ansatte 

svarede ja til følgende spørgsmål: 

”Vil du skrive en positiv anmeldelse om dine venners restaurant - selvom du ikke 

synes om den?”. 

Derudover svarede 57 % af ukrainerne og kun 3 % af de skandinaviske 

medarbejdere ja til næste spørgsmål: 

”Vil du lyve for at redde din ven fra fængsel?”. 

Ud fra disse besvarelser kan man klart se, at danskere er mere loyale overfor 

love, regler og sin egen samvittighed, hvorimod ukrainere er mere loyale overfor 

venner og familiemedlemmer. 

 

Om landet har en partikularistisk eller universalistisk kultur påvirker også 

arbejdsforholdene og forretningsrelationerne imellem disse lande (Trompenaar 

1998). 

Ukrainere vægter personlige relationer i forretningsmæssige forhold mere end 

danskere gør. I Ukraine ses det tit, at man først skal opbygge gode personlige 

relationer og lære ens forretningspartner at kende og så derefter kan indgå en 

kontrakt: 

”Når man mødes med en ukrainsk leder, vil han først snakke personligt og så 

bagefter komme til sagen. Det har jeg i hvert fald selv oplevet” (Bilag 5). 

I Ukraine prioriterer man et godt forhold til ens potentielle forretningspartner 

frem for et kontant og rent forretningsmæssigt forhold. I Danmark er de 

personlige relationer ikke afgørende for at indgå en kontrakt. 

 

5.1.3 Anvendelsen af ”stærke bånd” og ”svage bånd” 

 

De interpersonelle relationer i Ukraine og i Danmark kan også forklares ved 

hjælp af Floridas teori om ”stærke bånd” og ”svage bånd” (Florida 2002).  

Danskere vægter deres personlige forbindelser anderledes end ukrainere. De har 

for det meste ”svage bånd” mellem hinanden på arbejdspladsen. Dvs. at danskere 
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bruger kolleger mere eller mindre rent professionelt, og søger ikke dybe 

venskaber med dem. 

”De fleste danskere er ikke særlig interesseret i at lave noget sammen efter 

arbejde eller lære deres kolleger at kende privat” (Bilag 6). 

Danskere er mere åbne overfor nye mennesker, mere omskiftningsparate og åbne 

overfor nye ideer frem for stabile og langtidsvarige forhold på arbejdspladsen. 

Hvad angår livet udenfor arbejdet er danskere meget mere individualistiske og 

ikke særlig villige til at lukke nye mennesker ind, da de vægter deres ”stærke 

bånd” med deres gode venner og familien højere. 

Familiemæssigt kan danskere karakteriseres som personer, der går meget op i 

den nærmeste familie dog uden at være alt for bestemmende eller beskyttende. 

Da jeg spurgte en af mine danske kolleger, hvordan han forholder sig til, at et 

familiemedlem hjælper en og f.eks. finder et job til en, svarede han: 

”Det vil virke som om, at man ikke selv er i stand til at gøre noget, det vil 

betragtes som hjælpeløst”. 

Man vil i Danmark gerne fungere som en selvstændig person og vil derfor ikke 

gøre brug af sine ”stærke bånd”, såsom familie og venner, til at hjælpe en på vej, 

da man vil klare sig selv. 

I Ukraine prioriterer man sine ”stærke bånd” højt, både på arbejde og i fritiden. 

Ukrainere har tendens til at opbygge stærke personlige relationer, inden de 

begynder at stole på folk og åbne sig for dem. Man kan argumentere for, at 

ukrainere er ”tryghedsnarkomaner”, - dvs. at de søger tryghed og beskyttelse hos 

dem, de har personlige relationer med. Ukrainere opbygger først, og derefter gør 

de brug af deres ”stærke bånd”, både arbejdsmæssigt og i fritiden. 

En af de ukrainske medarbejdere sagde følgende om hvordan ukrainere bruger 

deres ”stærke bånd” i form af tætte personlige relationer:  

«Очень часто, когда я уходила из компаний, и я рекомендовала моих 

знакомых и друзей, работающих в этой сфере занятности, на ту или иную 

позицию. Точно также я пользуюсь контактами и связями, если мне нужна 

какая-то помощь по работе. 

На Украине абсолютно стандартной ситуацией является принятие на 

работу по знакомству или через родственников. На пример на моей старой 
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работе, было сокращение, и моя сотрудница мне сказала « Ну тебе, чего 

волноваться, у тебя муж - директор компании, он возьмет тебя под 

крылышко». То есть для наших людей это очень принято и абсолютно 

нормально рассчитывать на помощь со стороны родственников и 

знакомых.  И родственники всегда пытаются пристроить своих 

родственников и знакомых. Я считаю, что  это у нас ещѐ с советских 

времѐн. В советское время всѐ делалось по знакомству, ведь многое было 

дефицитом, и всѐ всегда доставалось по знакомству. Дети по знакомству 

в институты устраивались и тому подобноѐ» (Bilag 12). 

 

Udenfor arbejdet er det ens familiemedlemmer samt ens venner og bekendte, og 

arbejdsmæssigt er det ens tidligere og nuværende kolleger, som man benytter sig 

af, når man vil ”springe køen over” eller ønsker at blive ansat et sted. 

 

I Ukraine bruger man sine kontakter og sine bekendte, hvis man kommer i 

klemme og vil hjælpes ud af nogle problemer. Som nogle af mine respondenter 

pointerede, er det helt naturligt at bruge sine forbindelser, og man lægger ikke 

skjul på, at man gør det: 

”Man er meget mere direkte omkring det i Ukraine, men bruger det meget lidt i 

Danmark i forhold til Ukraine. Man sørger for sine venner over det hele. Man 

gør også tjenester for hinanden, f.eks. var der en, som fik taget sit kørekort af 

politiet. Han gik derefter til en bekendt politibetjent og ordnede elektriciteten for 

ham, og for den tjeneste fik han sit kørekort tilbage. I Ukraine skjuler de det ikke, 

og synes at det er ok at bruge sine venner og bekendte til det” (Bilag 1). 

 

Ukrainere mener også, at helt uden forbindelser og uformelle relationer, kan man 

ikke blive succesfuld og opnå sine mål. Man er også afhængig af at have gode 

forbindelser i tilfælde af, at man vil anskaffe sig noget billigt eller få gjort en 

tjeneste. Hvis man ikke har de rigtige forbindelser eller gode personlige 

relationer med de rigtige folk, skal man ikke forvente at få gjort en tjeneste eller 

få et godt tilbud.  

En af respondenterne sagde følgende om betydningen af gode forbindelser og 

personlige relationer: 
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«Связи - это первый приоритет. Если человек хочет чего-то добиться в 

жизни и преуспеть, то связи - это то, что может ему реально помочь. 

Неформальные и личные отношения очень важны. Если ты в хороших 

связях с чиновниками, то легче чего-то достать, что-то сделать по 

блату. А если установленных хороших связей у человека нет - то это 

автоматически значит, что ожидать нечего не стоит, если только ты 

много денег не заплатишь за информацию или какую-то услугу.  На работу 

берут в первую очередь по знакомству, а потом смотрят на знания. Очень 

редко бывают исключения» (Bilag 7). 

 

Den danske direktør blev noget forundret, da chaufføren i det ukrainske 

datterselskab prøvede at få sin datter ansat i virksomheden uden at spørge, om 

datteren egentlig havde lyst til at blive ansat der: 

”Vores chauffør ville gerne have sin datter ansat hos os. Jeg spurgte om han 

havde spurgt sin datter, om hun ville det, og han sagde” Nej, men det vil hun 

gerne” (Bilag 1). 

Dette viser, at ukrainere altid prøver at sørge for sine venner og 

familiemedlemmer, nogle gange endda uden at spørge om den pågældende 

person ønsker det. I Danmark vil det opfattes som om personen ikke selv er i 

stand til at sørge for sig selv, mens det i Ukraine er normalt på forhånd at tænke 

på sine venner og slægtninge, når der er mulighed for at kunne hjælpe 

pågældende. 

 

5.1.4 Delkonklusion 

 

Ud fra den ovenstående analyse kan man konkludere, at personlige relationer på 

arbejdspladsen og i fritiden prioriteres forskelligt af danskere og ukrainere. 

For ukrainere er det vigtigt at have gode personlige relationer til sine kolleger. 

De søger venskab og dybe forhold på arbejdspladsen, deler problemer og gode 

oplevelser sammen med kollegerne. Når de arbejder i et team, er de meget 

beskyttende overfor hinanden og bærer et fælles ansvar. De stoler på hinanden 

indenfor gruppen, da de føler, at de er blevet svigtet af omverdenen og systemet, 

og dermed kun har hinanden og familien at stole på. 
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Ukrainske medarbejdere er i modsætning til de danske meget partikularistiske 

personer, som vil sætte familie og gode venner i første række og vægter det 

højere end overholdelse af regler eller love og endda deres egne behov. 

Danske medarbejdere kan derimod betragtes som værende universalistiske 

personer, som prioriterer lighed højt, og mener, at fælles regler og normer skal 

gælde for alle uden undtagelse. Der sættes ikke nær så stor fokus på de 

personlige relationer på en dansk arbejdsplads, da man først og fremmest 

prioriterer sin personlige frihed frem for en kollektiv tilværelse på arbejdet. 

Ukrainere fokuserer meget på ”stærke bånd” som de bruger til at komme ud af 

vanskelige situationer eller til opnå en tjeneste. De finder det helt naturligt at 

hjælpe og blive hjulpet på vej, og mener, at det ikke er noget at skamme sig over 

eller skjule. Danskere bruger for det meste ”svage bånd” i arbejdsrelaterede 

situationer, da de foretrækker et professionelt forhold på arbejdspladsen og ikke 

ønsker at involvere nogen i deres privatliv. 

Familien og nære venner udgør de ”stærke bånd” for danskere, men de bruger 

dem helt anderledes end ukrainere gør. I Danmark er man er først og fremmest et 

individ, og så derefter et familiemedlem eller en ven. 

 

5.2 Arbejdsprocesser og arbejdsgange på arbejdspladser i Ukraine og 

Danmark 

 

For at undersøge arbejdsprocesser og arbejdsgange på arbejdspladser i Ukraine 

og Danmark, har jeg valgt at anvende nogle af Hofstedes kulturdimensioner; 

usikkerhedsundvigelse og magtdistancen. 

Kulturdimensionen usikkerhedsundvigelse bruges til at vurdere, hvorvidt 

medlemmerne af en kultur føler sig truet af uvisse eller ukendte situationer. 

Kulturdimensionen magtdistansen anvendes til at vurdere, hvordan 

medlemmerne af en kultur håndterer det forhold, at alle ikke er lige (Hofstede 

1999). 

 

5.2.1 Forandringsparathed blandt medarbejdere 

 

Et af de træk hos ukrainske medarbejdere som peger på en tilstedeværelse af en 

høj usikkerhedsundvigelse er, at ukrainere, som regel, forholder sig meget kritisk 
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overfor forandringer på arbejdspladsen. De vil helst holde sig til de allerede 

fastlagte principper og rammer og kan ikke se nytten af forandringerne i 

organisationen. 

«Важно стараться сохранять то, что было налажено годами, и не 

разрушать, все те, построенные годами, стратегии. Когда, кто - то 

начинает все ломать и делать все по- новому, то я думаю, что это плохая 

идея. Если работники привыкли, и всѐ уже укрепилось и сложилось, то 

работники не станут это приветствовать» (Bilag 11). 

 

I Danmark er man derimod ofte positivt indstillet over for forandringer på 

arbejdspladsen. Danske medarbejdere er mere forandringsparate, og imødegår 

forandringer med nysgerrighed og opfattelsen af, at der vil ske noget nyt, - noget 

der var bedre end i går, - noget spændende (Nymark & Wisborg 2001). De er 

meget hurtige, til at træffe beslutning om der skal ske forandringer, og 

sammenlignet med ukrainere kan de virke noget overoptimistiske overfor 

forandringerne, hvilket ikke nødvendigvis et godt træk: 

“In Denmark: everything can be improved so let’s do it and see if it got better. 

Sometimes it’s not even really thought through.  

In Ukraine: Every change is bad and nothing good can come out from it, at least 

not until the opposite is proven” (Bilag 3).  

Dette viser, at danskeres omskiftningsparathed også har sine ulemper, da det 

nogle gange kan resultere i, at man tager nogle hurtige beslutninger om 

forandringer uden at tænke tingene helt igennem. Ukrainere skal, i modsætning 

til danskere, være 100 % sikre på at forandringerne bringer gode resultater med 

sig. Hvis ikke de har den overbevisning, går de imod forandringerne. Danskere, 

derimod, er meget hurtige på aftrækkeren, og nye ideer bliver derfor hurtigt 

omsat til handling, hvilket ofte kan resultere i løst planlagte ændringer. 

De ukrainske medarbejdere foretrækker stabile omgivelser, og vil helst ikke 

imødekomme det ukendte og de nye muligheder, selvom de kan gavne 

organisationens fremtidige udvikling. Forudsigelige omgivelser er meget vigtige 

for dem, da de dermed føler sig beskyttet og sikre, hvorimod forandringer kan 

virke truende og usikre for dem. 
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«Перемены принимаются без энтузиазма среди украинских сотрудников. 

Часто возникает вопрос: А что вам не нравилось в старой модели или в 

строй структуре. Зачем менять если можно оставить всем привыкшие и 

знакомые принципы работы и т.д.  

Украинцы предпочитают, чтобы всѐ было предсказуемо и предвидено. 

Это наш менталитет и заложено в нашей истории. Во времена СССР, все 

были во всем уверены и социально защищены. Поэтому мы исторически 

любим стабильность и защищенность. Мы тяжело переносим перемены и 

хотим, чтобы все было постоянно и устойчиво» (Bilag12). 

Igen ses det, at ukrainere mener, at et adfærdstræk som lav forandringsparathed, 

delvis kan skyldes den historiske udvikling i landet under Sovjettiden, hvor 

staten og dermed alle de statslige virksomheder, sikrede medarbejderne stabile 

og uforanderlige omgivelser. På daværende tidspunkt var der desuden en udbredt 

paternalistisk ledelse, som senere vil blive analyseret i forbindelse med 

ledelseskulturen. Det drejer sig om en ledelse, som prøvede at beskytte sine 

ansatte, og som tilsyneladende ikke var særlig omskiftningsparate eller for den 

sags skyld villige til at involvere sine ansatte i beslutninger om 

organisationsforandringer. 

Nogle af de ukrainske respondenter mener, at grunden til at ukrainske 

medarbejdere ikke er særlig åbne for forandringer er, at ukrainere simpelthen er 

bange for dem og derfor er meget skeptiske over for dem. De ukrainske 

respondenter mener, at det for danskere er meget lettere at agere i et 

forandringsrigt arbejdsmiljø, da de ikke føler uro for de konsekvenser 

forandringerne kan medføre. I tilfælde af utilfredshed med forandringerne, kan 

danskere vælge at sige op og finde sig et andet arbejde, hvilket ikke er særlig 

nemt at gøre i Ukraine:  

«Украинцы бояться принимать изменения. Украинцы в большинстве своем 

консерваторы. На Украине работники скептически относятся к 

изменениям...  

В Дании, я думаю, им легче относится к изменениям в компании, у них нет 

такого страха перед неисходством, как у украинцев. Что - то изменилось, 
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тебе не понравилось, пошѐл и нашѐл другую работу, а на Украине, так 

сделать нелегко» (Bilag 7).  

 

Det er interessant at bemærke, at en dansk leder mener, at ukrainere er bange for 

forandringer, da de hidtidige forandringer ukrainere har oplevet i deres liv, 

sjældent førte til noget positivt: 

”I Ukraine er man ikke vant til så mange forandringer, som man er i Danmark. 

Jeg tror, at forandringerne i Danmark har medført positive resultater, hvorimod 

forandringerne i Ukraine forbindes med noget som sjældent ender positivt. Og 

det gør, at man i Ukraine har den negative indstilling til forandringer. Jeg 

mener, at det er fordi, at man i Ukraine blev præsenteret for nogle forandringer 

som ikke fungerede, og så blev folk skuffede. De er derfor meget skeptiske 

overfor nye ting. Hvis jeg præsenterer noget nyt i vores virksomhed for 

ukrainere, så kigger de lidt skeptisk på mig, som om de tænker: er det nu rigtigt, 

det han siger, og de tør ikke at sige noget imod eller kommentere noget, fordi jeg 

er direktør. Så diskuterer de det blandt hinanden, men der er ingen der tør at 

sige noget til mig.  

I Ukraine er forandringer en farlig proces, da det er noget, som ikke er særlig 

dynamisk, ligesom det er i Danmark. I Danmark forandrer man til man kommer 

frem til det, som fungerer bedst. Derfor har danskere og ukrainere forskelligt 

forhold til det” (Bilag 1). 

Den ustabile omverden har også en stor betydning for, hvordan mennesker 

opfatter forandringerne. I Ukraine er der sket en del forandringer siden 

Sovjetunionens fald. Disse forandringsprocesser viste sig ofte at være en fiasko, 

og mange ukrainere mistede troen på forandringernes positive resultater. De 

samfunds- og politisk relaterede fænomener påvirker de ukrainske ansattes 

privat- og arbejdsliv. Derfor kan man argumentere for, at den negative indstilling 

til forandringerne ikke er rent kulturbetonet, men i høj grad også er påvirket af 

historien samt nutidens politiske og samfundsmæssige udvikling. 

Ukraineres skeptiske syn på forandringer kan være med til at hæmme 

forandringsprocessen i en dansk-ukrainsk virksomhed. Danskeres indstilling til 

forandringer er mere positiv og mere dynamisk, end den ukrainske er. Disse 
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forskellige indstillinger til forandringer kan medføre misforståelser og problemer 

for begge parter, bl.a. når man hurtigt vil indføre noget nyt i en dansk-ukrainsk 

virksomhed. 

Derfor skal man have tålmodighed samt være grundig og forklarende, når man 

vil gennemføre og implementere forandringer blandt de ukrainske medarbejdere. 

 

5.2.2 Usikkerhedsundvigelse ved hjælp af formalitet 

 

I Ukraine, hvor der er en høj usikkerhedsundvigelse, eksisterer der mange love 

og regler, som delvis kan betragtes som de redskaber, hvorpå samfundet forsøger 

at forhindre usikkerhedsmomenter i den ukrainske befolknings adfærd. Hofstede 

mener at, i lande med høj usikkerhedsundvigelse er det meget udbredt, at have 

utallige formelle love samt informelle regler, som er med til at regulere 

arbejdsgivernes og arbejdstageres rettigheder og pligter (Hofstede 1999). 

Den formelle struktur, med massevis af nedskrevne regler og regulativer 

stammer primært fra sovjetvirksomhedernes kultur. Der var mange instanser, der 

krævede, at reglerne skulle overholdes og at skriftlig dokumentation skulle 

indrapporteres. Ukrainske medarbejdere er opvokset og er blevet opdraget i et 

samfund med mange formelle regler og normer, så de er vant til at arbejde i 

højtformaliserede organisationer. Hofstede nævner også, at mennesker fra lande 

med høj usikkerhedsundvigelse ofte har emotionelle behov for en formel 

struktur, da de i modsat fald vil de føle sig usikre og utrygge. Ukrainere føler sig 

derfor godt tilpas i strukturerede omgivelser, hvor så lidt som muligt overlades til 

tilfældighederne. 

Det, at ukrainske medarbejdere foretrækker klare regler, retningslinjer samt 

rammer på arbejdspladsen, kan ses i følgende udtalelse: 

”Der er stor forskel på behovet for regler og instrukser for ukrainere og 

danskere. Ukrainere vil gerne have instrukser og regler at forholde sig til. De 

ukrainske medarbejdere skal have mere faste regler end de danske. Generelt tror 

jeg, at ukrainere virkelig har behov for det. De vil gerne bruge tid på at definere 

regler, skemaer, instrukser etc. Danske medarbejdere vil derimod ikke følge 

regler. Jeg tror, at når de ukrainske medarbejdere får en skarp ramme, så 
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fungerer de bedst og gør deres arbejde på en bedre måde. De skal have det mere 

præciseret end man skal i Danmark” (Bilag 1). 

Og det er ikke nok bare med fælles rammer og regler. Disse regler skal ifølge 

ukrainere være i skriftlig form: 

«Да, я считаю, что правила и уставы очень важны для каждой компании. 

Все эти уставы и правила должны обязательно быть в письменной форме. 

Без правил и уставов в компании будет каос и не будет к чему прибегнуть 

и где найти ответ» (Bilag 11). 

Nedskrevne regler og instrukser er, for ukrainere, et godt redskab til at forhindre 

usikre situationer, da man føler, at man altid skal kunne dokumentere 

arbejdsgangene, hvis noget går galt. Dette viser igen graden af 

usikkerhedsundvigelsen blandt de ukrainske medarbejdere. 

I Ukraine er der mange love og regler, ikke kun i erhvervslivet, men også på 

mange andre områder. De følger dog ikke nødvendigvis disse love og regler. 

”Правил и законов у нас на Украине много, но они часто игнорируются и 

не исполняются. Если у нас законы, которые установлены государством, 

не выполняются, то, что уж говорить о правилах и уставах” (Bilag 7). 

I lande med lav usikkerhedsundvigelse følger man i højere grad de færre love og 

regler som findes. Hofstede bekræfter dette forhold i sin bog ”Det paradoksale 

er, at selvom regler er mindre hellige i lande med svag usikkerhedsundvigelse, 

respekteres de almindeligvis i højere grad” (Hofstede 1999, s.163-165). 

 

Danske medarbejdere vil ikke låses fast indenfor nogen bestemte rammer og 

love. De føler sig veltilpas i tvetydige situationer, hvor de selv kan få lov til at 

bestemme, hvilken retning de vil bevæge sig, uden at være bundet til de fastlagte 

reglementer på arbejdspladsen. Som Hofstede skriver, ”i lande med svag 

usikkerhedsundvigelse, synes der snarest at være en emotionel rædsel for 

formelle regler. I sådan et samfund roser man sig af, at mange problemer kan 

løses uden formelle regler” (Hofstede 1999, s. 163). 

En af de interviewede danske medarbejdere sagde følgende om betydningen af 

regler og instrukser på en dansk arbejdsplads: 
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”For danskere er det meget lidt vigtigt. De forstår, at der er brug for faste 

processer og regler, men jeg tror ikke, at de trives specielt godt under alt for 

faste rammer” (Bilag 5).  

Her påpeges det, at reglerne og instrukserne er mindre vigtige for danskere, og 

selvom der er nogle gange er brug for faste rammer i organisationen, er det ikke 

noget, der skaber begejstring hos danske medarbejdere. De fleste danskere 

foretrækker at have friheden til selv at bestemme hvor, hvornår og hvordan 

arbejdsopgaverne skal udføres uden alt for formelle rammer. De føler, at 

rammerne begrænser deres selvbestemmelse og indflydelse i forhold til arbejdets 

tilrettelæggelse. Derfor trives danske medarbejdere bedst på en arbejdsplads med 

en uformel struktur og flydende arbejdsrammer. 

 

5.2.3 Usikkerhedsundvigelse i form af punktlighed, præcision og hårdt arbejde 

 

Ukrainske medarbejdere er meget punktlige, hvilket også kan ses i deres grad af 

usikkerhedsundvigelse. For ukrainere er det alfa og omega at overholde 

mødetidspunkter. De skal møde på arbejde på et bestemt fastlagt tidspunkt og må 

normalt aldrig forlade arbejdspladsen før tid. Fleksible arbejdstider er ikke noget, 

man kender til i Ukraine, heller ikke når man arbejder i en meget moderne og en 

af de mest fleksible brancher, nemlig IT-branchen. 

Ukrainske ledere går meget op i, at deres underordnede møder til tiden, og hvis 

disse bliver forsinkede, skal de nok høre for det. En af mine bekendte ukrainske 

managers forklarede det således: 

«Если мои подопечные придут на работу, позже чем положено, то я им 

обязательно сделаю замечание». 

Når ukrainske medarbejdere kommer til Danmark på forretningsbesøg, undrer de 

sig ofte over, at danskere tager det så afslappet mht. arbejdstider. Efter at have 

besøgt en dansk arbejdsplads, bemærkede en af de interviewede ukrainske 

medarbejdere følgende: 

«В стандартных украинских компаниях существует строгая дисциплина 

временной чѐткой явки на работу, то есть, по приходу, что хочешь то 

уже и делай, но обязательно прийти на работу во время и уйти не раньше 

положеного.  
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Побывав в Дании, я заметила, что в датских компаниях, насчѐт этого всѐ 

более флексибильно насчет графика работы. Тут важнее сделать свою 

работу, чем во время прийти и уйти. В Дании больше свободы, у нас 

больше дисциплины. У нас более тайм менеджмент» (Bilag 12). 

Som den ukrainske respondent ganske rigtigt bemærkede, har danskere meget 

frihed og fleksible arbejdstider, hvorimod arbejdstiderne for ukrainere er mere 

ufleksible, og der er en udbredt time-management (fokus på tid fra ledelsens 

side). 

Fleksibiliteten på arbejdspladsen er et af de væsentligste arbejdsvilkår for danske 

medarbejdere; - herunder fleksible arbejdstider og muligheden for at arbejde 

hjemmefra. For ukrainere er det ret fjernt, og de kan ikke forstå, at danskere 

overhovedet når at udføre deres arbejde under så flydende forhold. Det er her 

vigtigt at pointere, at danske medarbejdere er resultatorienterede, hvorimod de 

ukrainske er procesorienterede. For danske ansatte er det vigtigst at nå til 

opgavens endelige mål og resultat og mindre vigtigt, hvordan man kommer 

dertil. 

Ifølge Hofstede forholder det sig ofte sådan, at i lande med en høj 

usikkerhedsundvigelse og en høj magtdistance afhænger underordnedes adfærd 

af, om chefen ser efter eller ej (Hofstede 1999). I Ukraine kræver lederne, at 

medarbejderne overholder bestemte arbejdstider, og de kontrollerer om deres 

ansatte rent faktisk gør det. 

Ukrainere mener, at overholdelse af arbejdstider og arbejdsaftaler er meget 

vigtigt, og at alt privatliv må vente, til man er færdig med sit arbejde. Med 

mindre der er sket noget alvorligt hjemme, så vil de ikke forlade arbejdet før tid, 

og før de har afsluttet de opgaver, de er i gang med. 

I den forbindelse var der en af de ukrainske IT-udviklere, som fortaltе følgende 

historie: 

«Однажды в пятницу в обеденное время, у нас был важный телефонный 

разговор с одними из наших датских клиентов, проговорив с ним буквально 

5 минут, у нас прерывается с ним связь, мы ждѐм, чтобы он нам 

перезвонил, он не перезванивает, мы звоним к нему в Данию, и трубку 

поднимает его коллега. Его коллега нам сообщает, что наш клиент уже 
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ушѐл, так как это ведь пятница и тому надо было уезжать с семьѐй в 

летний домик. У нас недоумение, как это так, ведь у нас же был договор и 

важная телефонная встреча, а датский клиент просто взял и ушѐл, так 

как ему, видите - ли надо было в летний домик!» 

For ukrainske medarbejdere er det fuldstændig uforståeligt, hvordan man kan 

prioritere sin fritid frem for aftaler og arbejde. De mener, at det er dybt 

uforsvarligt at gå midt i en telefonsamtale, bare fordi det nu var tid til at holde 

weekend, og at man havde andre private aftaler. 

Jeg har efterfølgende forklaret den forundrede ukrainer, at jeg ofte også har 

oplevet at danske medarbejdere går tidligt hjem på en fredag, men at det ikke er 

normalt at gå midt i en samtale eller ikke at overholde aftaler for en dansker.  

 

Efter at have snakket med ukrainske ansatte, har jeg fået det indtryk, at de mener, 

at danskere generelt forholder sig mere afslappet til arbejdet, og ikke arbejder 

nær så hårdt, som ukrainere gør: «Датчане менее склоны перерабатывать и 

они более расслаблено относятся к работе. У них постоянно какие-то 

извинения, то ребѐнок, то курсы, то какой-то отпуск, то ещѐ что-то» 

(Bilag 7).  

I sin bog om kultur og organisationer, skriver Hofstede, at ”folk med et højt 

niveau af usikkerhedsundvigelse også har et højt angstniveau. I samfund med 

stærk usikkerhedsundvigelse arbejder man gerne hårdt, eller har i det mindste 

altid travlt. Livet er forjaget, og tid er penge. I lande med svag 

usikkerhedsundvigelse er folk udmærket i stand til at arbejde hårdt, hvis der er 

behov for det, men de drives ikke af en indre trang til konstant aktivitet. De kan 

lide at slappe af. Tiden er en ramme, man orienterer sig indenfor, men ikke noget 

man konstant holder øje med” (Hofstede 1999, s. 153-155). 

Man arbejder hårdt i Ukraine, da man gerne vil gøre alt for at beholde sit arbejde 

og vise, at man er en god medarbejder. Man er bange for at give det forkerte 

indtryk til sine overordnede og prøver altid at vise sig som en aktiv medarbejder, 

der knokler, overholder de fastlagte arbejdstider og adlyder sin chefs ordrer. 

Ukrainere mener også, at danske medarbejdere er bedre stillet end de ukrainske, 

eftersom de er beskyttet af staten og/eller en fagforening. I Ukraine er det 
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normalt ens virksomhed, som sørger for fagforeningsmedlemskab til sine ansatte. 

Ikke desto mindre er der mange virksomheder i Ukraine, der vælger ikke at 

tilbyde dette, hvilket i visse situationer resulterer i at medarbejderne føler sig 

utrygge og ubeskyttede. 

Derudover mener mange ukrainere, at man i Danmark, heller ikke er så bange for 

at miste sit arbejde, da man altid kan finde sig et nyt, og man søger ikke 

nødvendigvis et godt betalt arbejde, men til gengæld et arbejde, som man 

interesserer sig for. 

Måske skyldes dette forhold også, at man såfremt man mister jobbet i Danmark, 

altid vil kunne få hjælp af staten/a-kassen, så man kan klare sig, selvom man 

bliver fyret. 

I Ukraine forholder det sig lidt anderledes, da man er meget afhængig af sit 

arbejde, og søger et arbejde med en solid løn, idet man først og fremmest vil 

sørge for at ens familie har det godt, og ikke mangler noget: 

”Наши датские коллеги не всегда доступны. Датчанин является 

защищѐнным работником, защищенный государством и своим 

профсоюзом. В Дании занимаются и работают с тем, что им нравится и 

живут в достатке, а на Украине занимаются тем, что может 

прокормить семью” (Bilag 7). 

 

5.2.4 Ansvars- og beslutningstagning   

 

Efter min overbevisning bliver graden af ansvars- og beslutningstagning bestemt 

ud fra fordelingen af magten på arbejdspladsen. Hvis magten helt og aldeles 

ligger hos den øverste ledelse, er det også sådan, at det er ledelsen, der træffer 

beslutningerne på arbejdspladsen. ”I organisationer med stor magtdistance, hvor 

magten centraliseres hos den øverste ledelse, forventes det, at de underordnede 

får besked om, hvad de skal lave” (Hofstede 1999, s.56-57). Ifølge Hofstede kan 

man definere magtdistancen som den grad af ulighed, som mindre magtfulde 

medlemmer af institutioner og organisationer i et land forventer og accepterer at 

magten er fordelt efter (Hofstede 1999).  
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Hvad angår graden af magtdistancen kan Ukraine sammenlignes med Rusland, 

hvor der eksisterer en høj grad af magtdistance (Bilag 15), hvilket blandt andet 

afspejles i en stor respekt for autoriteter og i en præference for hierarki. 

Stor magtdistance findes i samme grad på de ukrainske arbejdspladser, hvor de 

fleste virksomheder er meget hierarkisk opbygget, med en autoritær leder i 

spidsen. Hovedansvaret i en typisk ukrainsk virksomhed bæres alene af ledelsen 

og beslutninger bliver diskuteret og vedtaget udelukkende internt i ledelsen: 

”В типичных украинских компаниях, решения принимаются только 

менеджментом и узким кругом управляющих людей или советом 

директоров. 

Остальные сотрудники, как правило, не вовлекаются в принятие решений” 

(Bilag 12).  

Medarbejderne bliver som regel ikke involveret i beslutningsprocesserne på 

ukrainske arbejdspladser. Man forventer derudover heller ikke, at en medarbejder 

viser interesse eller ønske om at deltage i beslutningstagningen.  

Eftersom en ukrainsk medarbejder er vant til, at der bliver taget beslutninger for 

ham/hende fra ledelsens side, vil han/hun ikke prøve at påtage noget ansvar for at 

deltage i beslutningstagningen: 

”Я думаю, что каждому не обязательно участвовать в принятии 

решений, я считаю, что лидеры команд вместе с руководством компании и 

клиентами должны принимать решения. Каждый член команды, каждый 

программист не захотят высказываться. Они оставляют эту 

обязанность своим лидерам” (Bilag 11). 

Ansatte i den valgte virksomhed lader ofte ledelsen og kunderne om at 

bestemme, og vil ikke involvere sig eller have indflydelse på hvilke beslutninger, 

der tages i virksomheden. 

Ikke desto mindre er der nogle blandt de interviewede ukrainske ansatte, som 

gerne vil informeres om hvilke beslutninger, der træffes i organisationen:  

”Менеджеры должны сами принимать решения. Однако чтобы избежать 

миcкоммуникацию и недопонимания, нужно сотрудников информировать о 

многих важных решениях” (Bilag 12).  
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Den ukrainske respondent mener, at managers selv skal tage beslutninger, men 

for at undgå misforståelser er det vigtigt, at medarbejderne informeres om vigtige 

beslutninger og forandringer i organisationen. 

Én af de ukrainske medarbejdere pointerede, at forhold til beslutningstagningen i 

ukrainske virksomheder ofte er stærkt påvirket af den sovjetiske baggrund, landet 

har: ”Во многих украинских компаниях замечается советское мышление, 

иерархия и принятие решения только руководством” (Bilag 8). 

 

Derudover kan ukrainere ikke se nogen mening i, at alle medarbejdere skal have 

medbestemmelse. En af de adspurgte ukrainske ansatte svarede følgende på 

spørgsmålet om hvorvidt, alle medarbejdere skal deltage i beslutningsprocesser: 

«Принятие решений подразумевает под собой ответственность. 

Ответственность не должна быть коллективной, если ответственность 

на себя взяли слишком много народу- то никто ответственности не 

несѐт. Проинформировать важно, но вовлекать всех в принятие решений 

не следует» (Bilag 7).  

Her forklarer den ukrainske medarbejder, at alle medarbejdere ikke skal være 

med til at deltage i virksomhedens beslutningsprocesser. Beslutningstagning 

medfører ansvarstagning, og ifølge den ukrainske respondent er det helt forkert, 

at ansvar bliver spredt ud blandt medarbejderne, da den derved bliver 

”kollektivistisk”. Ifølge ham vil ”kollektivistisk ansvar” betyde, at der i sidste 

ende ikke er nogen, der vil tage ansvar, eftersom man ikke kan finde én person, 

som har det fulde ansvar og kan stå til regnskab for sit ansvarsområde, hvis noget 

går galt. 

 

I lande som Ukraine, hvor der er en stor distance mellem over- og underordnet, 

er det ofte sådan, at almindelige medarbejdere er bange for at tage ansvar, da de 

ikke ved, hvilke beføjelser de har. Hvis de aldrig er blevet opfordret til at deltage 

i vigtige beslutningsprocesser og aldrig har fået tildelt et ansvar fra deres chefs 

side, er det svært for dem at se, hvorfor de skal bekymre sig om at tage ansvar. 

«Начальнику виднее» (”Chefen ved bedst”) - er et af de meget udbredte udtryk 
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på ukrainske arbejdspladser, som især anvendes, når der skal træffes 

beslutninger.  

En af de ukrainske adspurgte har svaret følgende på spørgsmålet om hvem, der 

skal tage ansvar i en virksomhed: 

”На Украине вообще несѐт ответственность шеф, но шеф часто 

скидывает вину на своих работников, если, что-то идѐт не так. Есть 

даже такое выражение « Начальник умный, рабочий дурак” (Bilag 7). 

Her nævner respondenten udtrykket ”Начальник умный, рабочий дурак” 

(Chefen er den kloge, medarbejderen er den dumme), for at vise at uanset hvad, 

så får chefen altid ret i en ukrainsk virksomhed. Den ukrainske medarbejder 

mener her, at selvom det udelukkende er chefen, der tager beslutninger i en 

typisk ukrainsk virksomhed, er det nogle gange medarbejderne, der får skylden, 

hvis noget går galt. 

Hofstede mener, at man i lande med høj magtdistance i høj grad er afhængig af 

sin chef. Man foretrækker nogle gange at tage imod sådan en afhængighed (i 

skikkelse af en autokratisk eller paternalistisk ledelse) og andre gange at forkaste 

og hade den. På denne måde dannes en ”modsat afhængighed”, dvs. 

afhængighed, men med negativt fortegn (Hofstede 1999).  

Det ser ud som om, at ukrainske medarbejdere ikke er helt klar over deres 

afhængighed af chefen. De vil på den ene side helst overlade alt ansvar og 

bestemmelse til chefen, og på den anden side er de bange for at blive gjort til 

syndebukke. 

En af de ukrainske respondenter har efter mange arbejdsbesøg i Danmark, 

bemærket følgende forskelle i forholdet mellem underordnet og overordnet i 

Danmark og Ukraine: 

«В Дании, я, сколько здесь по работе приезжал, то заметил, что все 

сотрудники защищены законом, и не бояться начальника. Все равны и 

солидарны, поэтому датчане воспринимают начальника не как 

беспрекословный авторитет, а как простого, равного себе человека, у 

которого просто другая своя зона ответственности. Он не лучше и не 

хуже, он просто выполняет свою работу. Если сотрудники наравне со 

своим начальником, это тоже несѐт за собой свои проблемы. Сотрудник 
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может обнаглеть и вносить сумятицу, если, например начальник даѐт 

много свободы и ответственности. Так как работник может 

переложить на другого человека ответственность или сказать « Моя 

хата скраю, я ничего не знаю». Начальник должен быть начальником, а 

подчиненный подчиненным» (Bilag 7). 

Respondenten mener, at der i Danmark eksisterer et mere ligeværdigt forhold 

mellem almindelige medarbejdere og ledelsen, og at danske medarbejdere er 

mere beskyttet af lovgivningen, og dermed ingen grund har til at være bange for 

deres ledere. Efter respondentens overbevisning, betragtes en dansk leder, ikke 

som værende en autoritet, men en ligeværdig medarbejder som har et andet 

ansvarsområde, og som på ingen måde er bedre end øvrige ansatte. 

Samtidigt mener den ukrainske respondent, at et ligeværdigt forhold mellem 

under- og overordnet ikke er helt risikofrit. Man risikerer at støde ind i et 

problem hvor en underordnet efter at have fået meget ansvar og frihed, svigter i 

vigtige situationer, fralægger sig ansvar, og giver andre skylden hvis noget er 

gået galt. Derfor er det, efter respondentens mening, vigtigt at sætte en klar linje 

mellem under- og overordnet på arbejdspladsen. 

 

På en dansk arbejdsplads hvor magtdistancen mellem overordnet og underordnet 

er meget lille, forholder det sig anderledes end i Ukraine med medarbejderes 

deltagelse i beslutningsprocesserne. I Danmark er man mere uafhængig af sin 

chef, og der er et mere ligestillet forhold mellem medarbejdere og ledere. Danske 

medarbejdere føler sig veltilpas på en arbejdsplads, hvor der er mulighed for at få 

ansvar og medbestemmelse. De føler sig mere magtfulde og betydningsfulde, når 

de får lov til at sætte deres præg på virksomhedens udvikling og være med til at 

bestemme. Det ligestillede forhold mellem underordnet og leder på en dansk 

arbejdsplads kan måske også skyldes den økonomiske og samfundsmæssige 

udvikling i landet, hvor alt og alle er ligestillet, eller i det mindste stræbes der 

efter at gøre folk i samfundet ligestillede. 

Det er den egalitære tankegang, som går ud på, at alle samfundsgrupper skal 

være lige, der i høj grad påvirker det ligestillede forhold mellem under- og 

overordnet i Danmark. 
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Danmark er måske et af verdens mest egalitære lande ifølge Richard Gestelands 

undersøgelse (Gestland 2005). Nedenunder kan man se en figur, som  

viser Danmarks placering i international sammenligning omkring egalitaristisme. 

 

 

Figur 2: Uformel (egalitaristisk) vs. formel (hierarkisk): R. Gesteland: Cross-Cultural Business 

Behaviour, 2005 

 

Denne figur viser, at Danmark placerer sig helt modsat den hierarkiske og 

formelle struktur på arbejdspladsen og i samfundet. Den lodrette røde streg 

angiver Danmarks placering i forhold til, hvorvidt de angivende lande er 

egalitaristiske (uformelle) eller hierarkiske (formelle). Danmark er ifølge 

Gestland (Gestland 2005) et af de mest egalitaristiske lande i verden, og dette 

afspejles primært i landets ligestillede forhold i samfundet, som i høj grad 

påvirker arbejds- og ledelseskulturen. 

Betydningen af egalitarismen i dansk ledelse vil blive belyst i afsnittet ”Ledelse i 

Ukraine og Danmark”. 

 

Ifølge Hofstede skyldes det ligestillede forhold mellem underordnet og 

overordnet først og fremmest tilstedeværelsen af en lille magtdistance på 

arbejdspladsen. Hofstede skriver, at ”det hierarkiske system blot er en bekvem 

måde at fordele ulige roller, og roller kan omfordeles sådan, at den der i dag er 

den underordnede, i morgen måske er chefen” (Hofstede 1999, s. 47-57).  

Man mener i hvert fald i Danmark, at man er lige så meget værd som ens chef. 

Derudover er en høj stilling eller en flot titel ikke noget, som man nødvendigvis 

stræber efter på samme måde, som man eksempelvis gør i Ukraine. I Danmark, 

er det er op til en selv, hvad man vil opnå, og hvilken stilling man vil besidde. 

Hvis man ud fra sine kvalifikationer fortjener en høj stilling, samt hvis man er 

villig til at tage mere ansvar, så har man mulighed for at arbejde sig opad og evt. 

selv blive chef. Det skyldes den flade hierarkiske opbygning i danske 

virksomheder med få ledere og en decentraliseret organisation. 

Danmark 
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Frihed og medbestemmelse er to meget vigtige faktorer for danske medarbejdere, 

og de fleste danske virksomheder tilbyder i høj grad disse. 

På mange danske arbejdspladser forsøger man at involvere alle medarbejdere i 

virksomhedens beslutningsprocesser. En af de danske adspurgte bekræftede dette 

forhold på sit arbejde: 

”Jeg synes, at alle medarbejdere skal deltage i beslutninger, og hvis der er 

mange medarbejdere, som der er med til at tage beslutninger i en virksomhed, så 

er man nået rigtig langt. Men dertil skal det jo også siges, at alle ikke kan være 

med til at bestemme nogle specifikke eller praktiske ting (f.eks. løn og lignede). 

Men alle meninger tæller her i virksomheden. At tage tingene op til debat er 

vigtigt i Danmark. I Ukraine vil man måske godt være med, men man er måske 

bange for at tage de forkerte beslutninger, og man er vant til at ledelsen tager 

beslutningerne” (Bilag 2). 

Den danske adspurgte mener her, at alle medarbejdere som udgangspunkt skal 

have mulighed for at deltage i virksomhedens beslutningsprocesser, undtagen de 

beslutninger, som omhandler løn og lignede. Dog er det gældende på mange 

danske arbejdspladser, at den enkelte medarbejder også har en stor indflydelse på 

fastsættelsen af løn i forbindelse med ansættelsen eller lønforhandlingen.  

I den valgte danske IT-virksomhed, mener den danske ledelse, at man godt kan 

få de ukrainske ansatte til at være mere aktive i beslutningsprocessen. Det 

kræver, at man bevidst går efter at ansætte folk med den rigtige indstilling og gør 

det klart for dem, at det bliver forventet, at de deltager i beslutningsprocessen: 

”Her i Danmark er det meget vigtigt, at alle medarbejdere tager ansvar, og hvis 

man i Ukraine får forklaret det på en ordentlig måde, så er de også gode til det. 

Hertil skal det siges, at vi i Ukraine bevidst har valgt de folk, som kan finde ud af 

at tage ansvar. Ellers tror jeg generelt, at det er meget svært, at få ukrainere til 

at tage ansvar. I Danmark er man opvokset med det fra skoler og uddannelser, 

hvor man selv tager ansvar for alt. I Ukraine overlader man ansvaret til sin 

leder” (Bilag 1). 

Her bekræfter denne respondent det forhold, at det er rigtigt svært at få ukrainere 

til at tage ansvar, da man i Ukraine er vant til, at ens leder tager beslutninger for 
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en. I Danmark er man derimod bedre rustet når det gælder ansvars- og 

beslutningstagning. 

Ifølge Hofstede afspejles det enkelte lands grad af usikkerhedsundvigelsen i 

undervisningssystemet. ”I lande med høj usikkerhedsundvigelse, såsom Ukraine, 

foretrækker studerende undervisningssituationer med præcise målsætninger, 

detaljerede opgaver og et stramt tidsskema. De forventer at blive belønnet af 

akkuratesse, og forventer at lærerne er fageksperter, der har alle svarene” 

(Hofstede 1999, s.160).  Ukrainske studerende har stor respekt for lærerne, er 

bange for at sige dem imod, og adlyder alt hvad lærerne befaler. 

I lande med lav usikkerhedsundvigelse lærer man gennem uddannelsen at være 

selvstændig, og man accepterer en lærer, der siger: ”Det ved jeg ikke”. Man 

lærer at diskutere og være uenig med sin lærer. Danske studerende lærer at tage 

beslutninger og ansvar, og lærer, at der bliver lyttet til ens meninger fra lærernes 

side. 

Samfundets udvikling samt landets kultur har påvirket ukraineres opfattelse af 

beslutningstagning. Medarbejderne føler sig på usikker grund, hvis der lige 

pludselig bliver stillet krav om at tage stilling til vigtige beslutninger, eller der 

bliver givet for stor frihed og indflydelse. Ledelsen i den danske IT-virksomhed 

har observeret følgende i datterselskabet i Ukraine:  

”Medarbejderne er ikke komfortable med at skulle deltage i for mange 

beslutninger. Selv teamleaders - altså mellemlederne - skal overtales til at tage 

beslutninger på egen hånd. Man er ikke vant til at have indflydelse i Ukraine. I 

Danmark er det alle medarbejdere, der tager beslutninger, og det bliver 

forventet, at man gør det. I Ukraine er man langt mere nervøs for at involvere sig 

i beslutninger og er mere komfortabel med, at der er nogle andre, som gør det. I 

Danmark vil alle gerne have noget at skulle have sagt” (Bilag 1).  

For meget ansvar og medbestemmelse kan skræmme ukrainske medarbejdere. 

Eftersom de ikke vant til at arbejde på den måde, har de svært ved at finde ud af, 

hvordan de skal håndtere den frihed, og det ansvar de lige pludselig får. 

 

5.2.5 Håndtering af uenigheder med ledelsen 
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Håndtering af uenigheder med ledelsen på henholdsvis ukrainske og danske 

arbejdspladser adskiller sig markant fra hinanden.  

Der er blandt ukrainske medarbejdere delte meninger om, hvorvidt man skal sige 

sin overordnede imod, hvis man er uenig i dennes beslutninger.  

En af de ukrainske respondenter mener, at medarbejdere som er vokset op i 

Sovjettiden har det sværere med at modsige sin chef, end de unge medarbejdere 

har: 

«Молодые работники могут пойти и сказать своѐ мнение, а люди 

постарше этого уже не сделают. Молодое  поколение, выросшее после 

распада СССР, действует совсем по другому, чем поколение, выросшее при 

СССР» (Bilag 12).  

Det viser igen, at den sovjetiske generation er vant til at arbejde i virksomheder 

med en bureaukratisk ledelse, hvor man adlød alle ordrer uden at have mulighed 

for at stille spørgsmålstegn ved noget. Den unge generation af ukrainere som er 

født efter Sovjets fald, har nemmere ved at sige deres meninger på arbejdet og 

ved at vise deres uenighed med deres overordnede.  

 

En ukrainsk respondent mener, at det er nytteløst at udtrykke sin uenighed til sin 

leder: 

«Это бесполезно. Есть даже такая поговорка « Начальнику видней». На 

Украине ведь начальник - это не выборная, а полученная позиция, за 

которую они держаться. Возразить можно только слабому начальнику, а 

сильный начальник, он будет с позиции самосохранения, даже если он и не 

прав, отстаивать свою точку зрения. И система на Украине это 

позволяет. Чтобы это поменять, то надо, чтобы поменялись отношения 

между начальником и подчинѐнным» (Bilag 12). 

Den interviewede mener, at man kun kan sige en svag leder imod, mens en stærk 

leder aldrig vil acceptere, at hans underordnede modsiger ham. I Ukraine 

forholder det sig ofte sådan, at lederen vil holde fast i sine beslutninger og vise, 

at det er ham, der bestemmer. Den ukrainske ledelseskultur bygger på en del af 

de, fra Sovjettiden, forældede ledelsesprincipper. For at kunne ændre disse skal 

man, som respondenten bemærker, forandre de grundlæggende forhold mellem 
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under- og overordnet på de ukrainske arbejdspladser, hvilket kan vise sig at være 

en langvarig og svær proces. 

En af de danske ledelere fortæller her om sine udfordringer med at få de 

ukrainske medarbejdere til at sige deres mening: 

”Team leaders i Ukraine begyndte på, at sige deres mening lidt mere og det var 

dejligt befriende. Vi har sagt at de skal gøre det, og det er selvfølgelig en lang 

proces. 

Grunden til at de ikke gjorde det i starten er nok fordi, at de var bange for at 

blive straffet, hvis de sagde deres mening. I Ukraine er man mere konfliktsky end 

i Danmark. I Danmark siger man tingene direkte, og er ikke bange for at sige sin 

mening. Først når de lærer en at kende, bliver de mere åbne i Ukraine. Da jeg i 

en længere periode snakkede med en af vores ukrainske medarbejdere, sagde 

han så: ”Would you like to hear my opinion on this?” –jeg svarede ja, og 

efterfølgende fik jeg hele hans ærlige mening at vide. Så de skal ligesom først 

lære en at kende. Så tør de spørge, om man vil høre, hvad de har at sige, og så 

åbner de sig. De pakker også tingene ind, hvis de ikke kender en. Der var 

desuden en anden medarbejder, som efter at have lært mig at kende, sagde ”I 

don’t understand what you are saying” - og jeg var tilfreds med, at hun sagde 

det og ikke bare gik videre, uden at forstå og sige ”yes, yes”, som mange 

ukrainere gør. 

Men jeg kunne mærke, at hun var ikke komfortabel med at sidde over for sin 

chef, og sige at hun ikke forstod ham. Hun var nok bange for, at hun havde sat 

mig i en dårlig situation, fordi jeg ikke havde forklaret stoffet ordentligt. Det er 

noget med at tabe ansigt, hvis man ikke har forstået noget, som er åbenlyst for de 

andre”. 

De ukrainske medarbejdere skal gøres opmærksom på, at ledelsen ønsker, at de 

skal sige tingene lige ud i tilfælde, hvor de er uenige. Det opmuntrer dem, og de 

tager mod til sig, så de vil gøre det næste gang, de er uenige. Det er selvfølgelig 

rigtigt, som den danske respondent bemærkede, at ukrainere er konfliktsky og 

helst vil undgå at tabe ansigt foran deres chef. Det skyldes primært at de vil vise 

sig fra deres bedste side og undgå at virke uvidende eller påtrængende. 
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På grund af den høje grad af usikkerhedsundvigelse hos de ukrainske ansatte, er 

det essentielt for dem at vise deres overordnede, at de har styr på alt, og at de 

intet har at spørge om. Den danske leder prøvede at etablere en slags personlig 

relation til de enkelte ansatte i håb om, at de ansatte så ville åbne sig. Efter at de 

ansatte fandt ud af, at den danske chef gerne ville høre deres mening, og gerne 

ville lære dem at kende, begyndte de at være mere direkte og åbne omkring deres 

meninger. 

En af de adspurgte er en skandinavisk medarbejder, som har boet i Ukraine i et 

par år. Pågældende mener, at hvis man vil have en ærlig mening fra en ukrainsk 

medarbejder, så skal man bede om den. Ukrainske ansatte vil aldrig komme selv 

og sige, hvad de mener: 

”Normally Ukrainians don’t have any opinion of their own if they are not being 

asked to have one. In Denmark everybody is trying to shout out their opinion but 

the boss will have the last word. The difference lay on the end result. A Danish 

leader will very often listen and do what he thinks benefit the company. In 

Ukraine the boss will do what he believes benefits him and nothing else” (Bilag 

3). 

Det er interessant at bemærke, at denne adspurgte mener, at en ukrainsk leder vil 

gøre, hvad der passer ham uden at tage hensyn til de øvrige ansatte. Dette 

bekræfter besvarelsen fra den ukrainske respondent, som mente, at en stærk 

ukrainsk leder altid blindt vil fastholde sin mening, uanset om pågældende har ret 

eller ej. 

Respondenten bemærker også, at på en dansk arbejdsplads vil alle medarbejdere 

have noget at skulle have sagt, og alle siger, hvad de mener. En dansk leder vil 

formentlig lytte til alle og prøve tage alles meninger i betragtning, når der skal 

træffes beslutninger. 

Denne besvarelse bekræfter Hofstedes udtalelse omkring forholdet mellem en 

leder og en underordnet i et land med en lille magtdistance: 

”Underordnede forventer at blive spurgt til råds før der træffes en beslutning, 

som påvirker deres arbejde. Men de accepterer, at det i sidste instans er chefen, 

der bestemmer” (Hofstede 1999). 
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En af de danske adspurgte havde følgende kommentar om at være direkte på en 

dansk arbejdsplads: 

”I Danmark forventer vores chefer, at vi siger vores mening og at vi er åbne 

overfor de beslutninger, der bliver taget omkring os” (Bilag 2). 

I Ukraine er det ret usandsynligt, at der bliver stillet disse forventninger og krav 

til underordnede. Som tidligere nævnt kræver det nogle betydelige ændringer i de 

ukrainske arbejdskulturelle forhold for at opnå denne grad af åbenhed mellem 

under- og overordnet. 

 

 

 

5.2.6 Initiativtagning 

 

Man skulle umiddelbart tro, at det er meget vigtigt at medarbejderne tænker 

selvstændigt og er i stand til at tage initiativ på arbejdet. I Danmark forventer en 

arbejdsgiver, at medarbejderne vil gøre det, som de selv synes er optimalt for at 

kunne udføre den stillede opgave. I Ukraine derimod kræver ens overordnede, at 

man først og fremmest udfører opgaven korrekt. Derfor har ukrainere et lidt 

anderledes forhold til initiativtagning end danskere: 

«Действовать по указаниям - всегда гораздо более безопасная тактика, 

которую можно следовать, ты снимаешь с себя ответственность, не 

надо не о чѐм дополнительном думать. Инициатива- вещь хорошая, так 

как она всегда приводит к лучшему результату. Но из-за того, что мы не 

верим, что инициатива всегда принимается, то мы сделаем как нам 

сказано. Исторический опыт показывает, что инициатива и 

самовыражение не всегда срабатывает. Обычный украинец хотя и знает 

как лучше, но сделает, как ему сказали»(Bilag 7). 

 

Initiativtagning på arbejdet er ikke noget, man er vant til i Ukraine. Ukrainske 

medarbejdere foretrækker at udføre deres arbejdsopgaver efter de retningslinjer 

og metoder, de får. De er lidt usikre og bange for at lave fejl, og samtidigt undgår 

de at tage ansvar for noget, som evt. kan vise sig at være forkert eller 

utilfredsstillende. Derfor vil man helst være på den sikre side, og gøre hvad der 

bliver sagt, uden at stille kritiske spørgsmål.  
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Den høje grad af usikkerhedsundvigelse og magtdistance på ukrainske 

arbejdspladser forhindrer ukrainske medarbejdere i at tage initiativ og komme 

med forslag til forbedringer. 

Den danske ledelse synes ikke, at de ukrainske ansatte er særlig gode til at tage 

initiativ: 

”Det er meget vigtig selv at kunne tage initiativ og ansvar, og det er især vigtigt, 

når man arbejder i en IT-virksomhed, for hvis man som IT-udvikler ved, hvordan 

projektet kan gøres mere effektivt og bedre, skal man sige til og ikke bare blindt 

udføre det, som man blev bedt om at gøre. 

Tænkning udenfor boksen er meget vigtigt. De ukrainske medarbejdere kunne 

godt være lidt bedre til selv at tage initiativ, da det vil gavne hele virksomheden. 

Nogle gange er de bange for at sige til eller fra, - de skal være mere 

beslutsomme” (Bilag 4). 

Det er svært for den danske ledelse at forstå, hvordan en IT-udvikler kan lade 

være med at tage initiativ og tænke selvstændigt. Det burde være krystalklart, at 

man som en IT-udvikler skal være innovativ og initiativrig. 

Man skal ikke desto mindre være opmærksom på, at de ukrainske medarbejdere, 

ligegyldigt hvilken branche de arbejder i, aldrig bliver opmuntret eller opfodret 

til at tage initiativ fra ledelsens side. Derfor skal man som dansk arbejdsgiver 

prøve at forstå, hvorfor ukrainske ansatte har den indstilling og derefter forklare 

dem vigtigheden af initiativtagning og desuden støtte og opmuntre dem til at 

”tænke uden for boksen” og tage initiativ. 

Man skal også gøre det klart for de ukrainske medarbejdere, at det er ok at fejle, 

og at det er ok at tage chancer. 

 

5.2.7 Delkonklusion 

 

Analysen af arbejdsprocesser og arbejdsgange kunne have fokuseret på mange 

områder, men da formålet har været at analysere forskelle mellem Ukraine og 

Danmark, er de områder, hvor forskellene er mest markante, udvalgt.  

Med baggrund i Hofstedes kulturdimensioner: usikkerhedsundvigelse og 

magtdistance, blev følgende konklusioner draget: 
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Ukrainske medarbejdere foretrækker, pga. den høje grad af 

usikkerhedsundvigelse, stabile og forudsigelige omgivelser. Adskillige faktorer i 

landets udvikling har resulteret i, at den ukrainske befolkning har en negativ 

indstilling til forandringer. Ukrainere er mere påpasselige og velovervejende, når 

det gælder omskiftninger og forandringer på arbejdspladsen, mens danske 

medarbejdere er mere åbne overfor forandringer. 

Man kan derfor spørge sig selv: hvad kan ukrainere lære af danskere og hvad kan 

danskere lære af ukrainere, når det gælder optimering af arbejdsgangene? Jeg 

mener, at danskere af ukrainere kan lære at være mere forsigtige og 

velovervejede, når det gælder planlægning af forandringer. Ukrainere kan 

derimod også lære af danskere at være mere handlingsparate og positivt indstillet 

overfor forandringsmuligheder.  

Den høje grad af usikkerhedsundvigelse afspejles desuden i anvendelsen af 

formaliteter på en ukrainsk arbejdsplads. Der eksisterer mange formelle regler og 

processer i ukrainske virksomheder. Det kan nogle gange være behjælpeligt men 

andre gange besværligt. Ukrainske virksomheder kræver, at medarbejderne 

overholder præcise arbejdstider og låser deres ansatte fast indenfor bestemte 

rammer. Danske virksomheder har et mere frit og afslappet arbejdsmiljø med 

fleksible arbejdstider og få formelle regler. Danske medarbejdere vil ikke arbejde 

under faste rammer og trives bedst på en arbejdsplads med frihed og en uformel 

arbejdskultur. 

Grundet den høje magtdistance og usikkerhedsundvigelse i den ukrainske 

arbejdskultur, har ukrainske medarbejdere en lav præference for at tage ansvar 

og beslutninger på egen hånd. De overlader alt ansvar og beslutninger til deres 

overordnede, og kan ikke se en mening i en fælles deltagelse i 

beslutningsprocesserne. Ukrainske ansatte bliver sjældent opfordret til at tage 

egne beslutninger på det udførende niveau. Den hierarkiske organisationsstruktur 

med en bureaukratisk ledelse efterlader ikke de store muligheder for at være med 

til at tage vigtige beslutninger. Beslutningsprocesser indebærer ansvar, og det er 

ikke noget, en ukrainsk underordnet er vant til at håndtere. Mange vil ikke 

risikere noget, da man er bange for at fejle og miste sit arbejde, hvilket kan have 

alvorlige familiemæssige konsekvenser. Det samme gælder initiativtagning, 
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hvilket nogle af de ukrainske ansatte har dårlig erfaring med. De bliver ikke 

opfordret til at tage initiativ eller til at træffe selvstændige beslutninger, hvilket 

medfører, at de vil holde sig til de sikre løsninger og givne instruktioner. Frygten 

for en negativ reaktion fra ledelsens side ødelægger villigheden til initiativ og 

selvbestemmelse.  

Mange ukrainske ansatte har det svært med at sige deres mening direkte til 

ledelsen, også selvom de er uenige med ledelsens beslutninger. De er heller ikke 

vant til, at ledelsen interesserer sig for deres meninger.  

På en dansk arbejdsplads vil alle medarbejdere involveres i 

beslutningsprocessen, og man kan som almindelig medarbejder påtage sig et 

ansvar. Danske medarbejdere er meget mere åbne omkring deres synspunkter og 

er ikke bange for at tage tingene op til debat, hvis de er uenige med ledelsen. For 

en dansk medarbejder er det helt naturligt at komme med forslag til forbedringer 

og tage initiativ. Det er også vigtigt at bemærke, at danske overordnede giver 

deres underordnede mulighed for at være aktive i beslutningsprocessen og 

opmuntrer dem til at tage ansvar og initiativ på arbejdet. 

 

5.3 Ledelseskultur og motivation på arbejdspladser i Ukraine og Danmark 

 

For at analysere ledelseskulturen på arbejdspladser i Ukraine og Danmark, vil jeg 

bl.a. benytte mig af Trompenaars kulturdimensioner: den specifikke vs. den 

diffuse kultur. Disse dimensioner vil blive brugt til at undersøge henholdsvis de 

ukrainske og de danske lederes forhold til deres underordnede, samt de 

underordnedes forventninger til ledelsen i Ukraine og Danmark. 

Derudover vil jeg anvende Petr Bizyukovs artikel til at sammenholde hans 

beskrivelse af den paternalistiske ledelse, der eksisterer i russiske virksomheder, 

med de paternalistiske træk som man også møder i en ukrainsk ledelse. Ved 

hjælp af Obel & Burtons teori om ledelsesstil, vil jeg klassificere den ukrainske 

og danske ledelsesstil og derudfra finde ud af, hvordan præferencer for 

uddelegering og graden af usikkerhedsundvigelse påvirker ledelsesstilen. 

Til sidst vil jeg ved hjælp af Maslow og Herzberg undersøge hvilke 

motivationsfaktorer som gælder i Ukraine og Danmark, samt hvordan de 

ukrainske henholdsvis danske medarbejdere gerne vil motiveres.  
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Derudover vil jeg finde ud af, hvorvidt ledelsesstilen påvirker motivationen på 

arbejdspladser i Ukraine og Danmark. 

 

5.3.1 Specifikke kontra diffuse kulturer 

 

I specifikke kulturer, som den danske, holder virksomhedsledere, ifølge 

Trompenaars, de underordnendes private forhold isoleret fra arbejdsforhold 

(Trompenaars 1998). Det indebærer at ledere ikke blander sig i de underordnedes 

privatliv, og at virksomheden ikke går ind og hjælper med at løse de ansattes 

private problemer. I lande med diffuse kulturer, som den ukrainske, er 

arbejdslivet og privatlivet på mange planer viklet ind i hinanden. Medarbejdere i 

en virksomhed i et land med en diffus kultur søger en slags beskyttelse hos sin 

virksomhed, og er mere afhængig af deres arbejdsplads end medarbejdere fra et 

land med en specifik kultur. 

Et eksempel, som beviser, at Ukraine hører til lande med diffuse kulturer, kan ses 

i følgende tilfælde: 

For nylig blev Ukraine, ligesom mange andre lande, ramt af den globale 

finanskrise, hvilket bl.a. har medført, at folk ikke kunne hæve penge i banken. I 

den forbindelse troede de ukrainske medarbejdere i den analyserede virksomhed, 

at det danske moderselskab ville gå ind og hjælpe de ukrainske ansatte.  

”I Ukraine forventer de, at deres chef tager hånd om dem. Som chef i Danmark, 

er det et rent arbejdsrelateret forhold, som man har til sine underordnede. F.eks. 

forventer ukrainere, at vi som virksomhed, hjælper dem med at komme igennem 

den økonomiske krise, de har i Ukraine, og de problemer de har i forbindelse 

med den. I Danmark vil man ikke forvente, at en virksomhed vil gå ind og hjælpe 

hver medarbejder personligt” (Bilag 2). 

Ukrainske medarbejdere mener, at ledelsen bør gå ind og hjælpe sine 

underordnede i tilfælde af, at der sker noget i omverden, som kan påvirke deres 

private liv. En af de ukrainske ansatte forklarede mig, at hun kendte mange 

ukrainske virksomheder, hvor ledelsen hjalp de ansatte med at komme igennem 

finanskrisen. Derfor forventede de ukrainske medarbejdere, at det danske 

moderselskab ville støtte hver enkelt medarbejder i datterselskabet.  
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I et land som Danmark, med en specifik kultur, er man ikke vant til, at ledelsen 

hjælper de underordnede med at løse deres private problemer. Den danske 

ledelse vil ikke blande sig i de underordnedes liv udenfor arbejdet, og vil ikke 

vejlede medarbejderne i, hvordan man håndterer finanskrisen. I tilfælde af den 

underordnedes bank går konkurs eller man mister penge, er det ikke 

virksomhedens ansvar at hjælpe den underordnede. Man adskiller skarpt private 

og arbejdsmæssige forhold i Danmark, og derfor vil ledelsen ikke tage hånd om 

sine medarbejdere, hvis det går dårligt med deres privatøkonomi. 

I Ukraine mener man, at ens privatliv påvirker og betyder meget for, hvordan 

man fungerer på arbejdspladsen, og hvis ledelsen vil have tilfredse medarbejdere, 

skal medarbejderne hjælpes og støttes i svære situationer. 

 

5.3.2 Ledelse i Ukraine og Danmark 

 

Efter den voldsomme periode med Sovjetunionens fald med bl.a. privatiseringer 

af virksomheder, begyndte de ukrainske ledere at stræbe efter den vestlige 

ledelsesstil. Det er en stadig forandringsproces, og det vil formentlig tage mange 

år at frigøre sig fra den sovjetiske ledelsesmodel, som har sat dybe spor i 

ukrainernes bevidsthed. 

Man kan derfor konstatere, at ukrainsk lederskab stadig har mange aspekter og 

mønstrer, som stammer fra den sovjetiske ledelsesmodel. 

En af de sovjetiske ledelsesmetoder, som stadig eksisterer i nogle ukrainske 

virksomheder, er paternalistisk ledelse. 

En paternalistisk leder er en leder, som spiller en faderrolle overfor sine ansatte. 

Det er en leder, der beskytter sine underordnede, og leder dem som ”små børn” 

ved at belære dem om, hvad der er rigtigt og forkert og lærer dem at adlyde de 

givne ordrer (Clarke 1996). 

Danske ledere fra den pågældende IT-virksomhed har fortalt, at de ofte har mødt 

ukrainske ledere, der kan betragtes som værende paternalistiske. F.eks. fortalte 

en af de danske ledere om følgende episode: 

”Det var i vores partnervirksomhed, hvor direktøren tog sig af sine 

medarbejdere, som om de var børn. Medarbejderne på den pågældende 

virksomhed blev stærkt afhængig af ham, og da virksomheden blev meget større, 
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blev han nødt til at give den rolle videre til mellemlederne, hvilket skuffede 

medarbejderne virkelig meget. Men jeg kan godt forstå, at nogle ukrainere er 

glade for det, da det fungerer som en forlænget familie i et land, hvor systemet 

ofte svigter. Måske er konceptet i sig selv fint, men man udvikler en slags 

afhængighed af den her fader-leder” (Bilag 1). 

Den danske respondents besvarelse bekræfter at der eksisterer paternalistisk 

ledelse i nogle af de ukrainske virksomheder de har samarbejdet med. 

Underordnede i sådanne virksomheder kan ikke agere på egen hånd, de vænner 

sig til fader- børn forholdet og føler behov for denne type af leder. Dette behov 

forekommer primært hos de utrygge medarbejdere, som føler sig svigtet af 

systemet og mangler én, der kan skabe trygge rammer.  

Som tidligere nævnt søger de ukrainske ansatte en slags beskyttelse hos deres 

ledelse, og de er vant til at arbejde med en ledelse, som træder til, når 

medarbejderen har problemer. Derfor kom det som et chok for de ukrainske 

ansatte, at den danske ledelse på den pågældende IT-virksomhed ikke reagerede 

eller traf nogle forholdsregler, da de ansatte blev ramt af finanskrisen. 

 

Mange ukrainske chefer leder, uden selv at være klar over det, på en 

paternalistisk måde, da de enten har lært det igennem deres uddannelse, set det 

fra andre ukrainske virksomheder, eller følt, at der er behov for det fra 

medarbejdernes side. Det skal bemærkes, at ikke alle ukrainske ledere har en 

paternalistisk ledelsesstil, men det er stadig et meget udbredt fænomen i mange 

ukrainske virksomheder. 

En af de danske respondenter bemærkede, at den daværende danske direktør i det 

ukrainske datterselskab efterhånden selv begyndte at vise tegn på paternalistisk 

ledelse: 

”Ja, jeg har hørt om paternalisme før, og synes klart at paternalismen er udbredt 

i Ukraine. 

Det virkede også som om vores forrige danske direktør i Ukraine selv havde en 

slags faderrolle, sad på sin trone og havde lidt af en beskytter-rolle. Han sagde 

altid, at han selv vidste, hvad der var bedst for hans ansatte” (Bilag 2).  
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Jeg har selv mødt den pågældende direktør, og han virkede som en god 

gammeldags ukrainsk paternalistisk leder på den måde, som han behandlede sine 

ukrainske medarbejdere på. Medarbejderne kunne godt lide ham og var på en 

måde afhængige af ham. De følte, at de kunne komme med alle slags problemer 

til ham, og at han altid havde en løsning til dem. Han mente, at ingen andre 

skulle blande sig i, hvordan hans medarbejdere skulle trænes, eller hvilke 

ændringer der skulle indføres. Han prøvede altid at beskytte dem og at holde 

dem, som ukrainere kalder det, ”under vingerne” (под крылышком). Det var et 

levende bevis på, at en dansk direktør efter et langtidsophold og arbejde i 

Ukraine kunne forvandle sig til en paternalistisk leder. 

Det er vigtigt at pointere, at hvis man leder på en paternalistisk måde i en 

ukrainsk IT-virksomhed, så skal man, som en paternalistisk leder, samtidig være 

en idérig og inspirerende ledertype. Ukrainske IT-ansatte vil gerne beskyttes og 

sørges for, men samtidigt også inspireres, da IT trods alt er en kreativitets- og 

innovationssektor.  

 

I det følgende vil jeg kigge på, hvordan graden af usikkerhedsundvigelse samt 

graden af uddelegering kan påvirke ledelsesmetoden og ledelsesstilen i Danmark 

og Ukraine. Ifølge Burton & Obel forholder det sig sådan, at man kan bruge to 

dimensioner: usikkerhedsundvigelse samt præference for uddelegering til at 

analysere ledelsesstilen i forskellige lande (Burton & Obel 2006). 
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Model: The leadership style space. 

Kilde: Burton & Obel 2006, s. 136 ”Organizational design”.   

 

 

I analysen omkring usikkerhedsundvigelsen på ukrainske  

arbejdspladser kom jeg frem til, at ukrainske medarbejdere foretrækker stabile og 

forudsigelige omgivelser. De føler sig truet i et dynamisk arbejdsmiljø, og kan 

ikke lide forandringer i organisationen. Typisk forholder det sig sådan, at 

ukrainske ledere, modsat danske, så vidt muligt prøver at undgå usikkerhed ved 

at tage kortsigtede beslutninger og implementere detaljerede arbejdsprocedurer 

gældende for virksomhedens medarbejdere. Ifølge Burton & Obel fokuserer 

denne type af ledelse mest på kontrol og overvågning fremfor på strategiske 

beslutninger. Den ukrainske ledelse fokuserer meget på processer og måden at 

udføre opgaverne på, frem for på det endelige resultat. Denne ledelsestype er 

normalt udbredt i virksomheder med en hierarkisk opbygget 

organisationsstruktur, hvor magten er centraliseret hos den øverste ledelse. I 

ukrainske virksomheder er der som regel en stor hierarkisk afstand, idet der 

eksisterer flere niveauer mellem top og bund. Normalt er det kun ledelsen, der 

træffer beslutninger, og selvom den ukrainske leder informerer og rådfører sig 

med sine underordnede, så er det lederen alene, der har det sidste ord. 

Usikkerhedsundvigelse 

Høj 

Producer Manager 

Maestro Leader 

Lav 

Præference for 

uddelegering 

Høj 

Lav 



 64 

Nogle af de ukrainske respondenter bemærkede, at en typisk ukrainsk ledelse er 

meget autoritær, og at ukrainske medarbejdere ser op til deres leder, og har dyb 

respekt for ham. 

«Что касается, типичных украинских менеджеров, то здесь больше 

развит авторитарный стиль лидерства. Начальник есть начальник, а не 

советник, коач или ментор… Тимлидер в команде - это всегда большой 

авторитет и любой дивелопер всегда с уважением относится к своему 

лидеру. … Кроме того, в украинской компании все формально и 

бюрократично. Менеджеров у нас в украинских компаниях, в том числе и 

меня как директора, всегда называют на « Вы». В украинских компаниях 

всѐ намного официальней и иерархичней чем в датских компаниях” (Bilag 

12).  

«На Украине, многие работники считают хорошим начальником - человека 

с твѐрдой рукой» (Bilag 7).  

Som de ukrainske respondenter bekræftede, er den ukrainske ledelse kendetegnet 

ved en hård og formel ledelse. En leder i Ukraine har, i modsætning til en dansk 

leder, ikke en coach- eller rådgiverrolle, men en mere autoritær lederrolle. 

I de fleste ukrainske virksomheder skal en medarbejder henvende sig til sin leder 

ved at bruge høflighedsformen ”De” og vælge sine ord nøje, når vedkommende 

kommunikerer med denne leder. Det viser den dybe respekt og den hierarkiske 

afstand i den ukrainske organisation. 

Den øverste ledelse i Ukraine er mindre villig til at uddelegere ansvar og 

beslutninger til sine underordnede. Det betyder, at magten koncentreres omkring 

den øverste ledelse, og de øvrige medarbejdere har mindre kontrol over 

organisations- og beslutningsprocesserne. Derved har ledelsen et detaljeret 

kendskab til alt, hvad der foregår i organisationen og kan hurtigt reagere og få 

tingene under kontrol i krisesituationer. 

En af de danske ledere påpegede, at en autoritær ledelse kan have negative 

konsekvenser for ukrainske virksomheders medarbejdere:  

”Derudover har jeg bemærket, at man i Ukraine ser meget op til en leder, og 

betragter en leder som en autoritetsperson. Det betyder også, at det kan have 

konsekvenser for selvstændigheden i arbejdet. Medarbejderen tør ikke rigtigt at 
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gå det sidste stykke, før det er tjekket af med lederen og har fået et OK fra ham. 

Man er interesseret i at vise, hvor dygtig man er, men man skal lige have en 

godkendelse fra ledelsen, før man tager nogle vigtige skridt” (Bilag 1). 

Medarbejderne er afhængige af deres leder og skal følge ledelsens ordrer og 

instruktioner i arbejdsprocessen. Denne type ledelse begrænser initiativer og 

selvstændig beslutningstagning blandt medarbejdere, og derved bremser man 

innovation i organisationen og selvaktualisering blandt ansatte. 

Denne ledelsestype kan efter Burton & Obel klassificeres som ”Manager” (se 

modellen på side 63). 

 

Den typiske danske ledelse kan, modsat den ukrainske, betragtes som meget 

demokratisk. Som nævnt før i opgaven er Danmark et af de mest egalitære lande 

i verden (Gesteland 2005). Den egalitære tankegang påvirker i høj grad 

ledelsesstilen på danske arbejdspladser. Ifølge Schramm-Nielsen (Schramm-

Nielsen 2004) og andre forfattere af bogen ”Management in Scandianvia” 

kommer egalitarismen i skandinavisk ledelse til udtryk i form af involvering og 

deltagelse af alle medarbejdere i virksomhedens beslutningsprocesser. Den anti-

autoritære ledelsesstil, som er udbredt i Danmark, indebærer at man uddelegerer 

ansvar til medarbejderne i organisationen og giver dem mulighed for at deltage i 

beslutningsprocesserne samt for at tage selvstændige beslutninger.  

Ifølge en af de danske respondenter er der stor forskel på dansk og ukrainsk 

ledelsesstil: 

”Ledelsesmæssigt er klassisk ukrainsk ledelse meget autoritær. I Danmark, er 

lederen ofte i en høj grad en coach og en vejleder, som prøver at argumentere 

for, hvorfor man går den ene eller den anden vej. I Ukraine, tror jeg, er det 

chefen, der bestemmer, og man behøver ikke at retfærdiggøre, hvorfor man går 

den ene eller den anden vej..” (Bilag 5).  

Det er interessant at bemærke, at den danske respondents mening om hvordan 

ledelsen skal være, er stik modsat den tidligere citerede ukrainske respondents 

mening om den ukrainske ledelse. Den danske respondent mener, at en dansk 

leder er meget demokratisk og har en coach- og vejlederrolle. Den danske leder 
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vil involvere sine medarbejdere i beslutningsprocesserne og ønsker at rådføre sig 

med dem. 

Danske virksomheder er kendetegnet ved en relativt flad organisationsstruktur 

med en kort afstand mellem over- og underordnede. Derudover er den danske 

ledelse mere risikovillig og omskiftningsparat end den ukrainske ledelse er. 

Initiativer og ideer fra medarbejdernes side bliver taget i betragtning, når der skal 

træffes vigtige beslutninger. Dansk ledelse kan karakteriseres som en 

dialogbaseret ledelse, hvor kommunikationen mellem ledelsen og medarbejderne 

er direkte og åben. 

En af de ukrainske respondenter, som har arbejdet i mange danske virksomheder, 

bemærkede følgende: 

«В датских компаниях, ближе отношения с руководством, нет такой 

иерархии как в украинских компаниях. Кроме того, в датских компаниях 

больше внимания уделяется каждому человеку, то есть коммуникация 

между сотрудниками и менеджерами более открытая....Каждый 

сотрудник имеет возможность и право принимать решения. Уважение к 

персоналу - очень важно в датских компаниях» (Bilag 8). 

Den ukrainske respondent bemærkede straks, at man leder anderledes i Danmark, 

end man gør i Ukraine. Efter at have besøgt en dansk arbejdsplads blev hun 

imponeret over den åbne kommunikation mellem medarbejderne og lederne. I 

Ukraine møder man sjældent denne type ledelse, og man er ikke vant til, at 

underordnede får så meget medbestemmelse, og bliver behandlet på lige vilkår 

med overordnede. En dansk respondent sagde følgende om det ligestillede 

forhold mellem ledere og medarbejdere på en dansk arbejdsplads: 

”De fokuserer meget på ledelse i Ukraine. I Danmark er man ikke så imponeret, 

og ser sig ikke som anderledes end en leder. Det kan være, at det har noget med 

vores individualistiske natur at gøre, og at man tænker, at man er ligestillet 

uanset stillingen. Man er lige så meget værd som de andre, uanset om man er en 

almindelig medarbejder eller en leder” (Bilag 2).  

 

Burton & Obel mener, at en leder som har en høj præference for uddelegering og 

lav usikkerhedsundvigelse også har sine ulemper (Burton & Obel 2006). Ved at 
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lægge meget ansvar på medarbejdernes skuldre, risikerer en leder at miste 

kontrollen over sine underordnede og dermed organisationen. Derudover, kan en 

risikovillig og omskiftningsparat leder træffe hurtige og ikke altid helt 

gennemtænkte beslutninger, som kan have negative konsekvenser for 

virksomheden. 

Ifølge Burton & Obel, kan sådan en ledelsesstil defineres som ”Leader” (se 

modellen side 63).  

 

5.3.3 Motivation på arbejdspladser i Ukraine og Danmark 

 

Motivationen på arbejdspladser i henholdsvis Ukraine og Danmark er afhængig 

af faktorer som ledelseskultur, arbejdskultur samt de socioøkonomiske faktorer i 

de pågældende lande. 

En række motivationsteoretikere har prøvet at analysere og klassificere 

menneskers behov og motivationsfaktorer både privat og på arbejde. Med 

baggrund i Maslows og Herzbergs teorier, vil det i det følgende afsnit blive 

undersøgt, hvilke motivationsfaktorer samt behov der gælder for ukrainske og 

danske medarbejdere. 

Ledelseskulturen har en stor betydning for motivationen af medarbejderne. I 

Ukraine forholder det sig sådan, at den centraliserede, autoritære og til tider 

paternalistiske ledelse motiverer medarbejderne ved at rose dem for deres 

opnåede resultater, og for hvor godt de udfører deres arbejde. Det er en 

disciplineret motivation, som består i, at man belønner medarbejdere med bonus 

og andre materielle goder for korrekt udførte opgaver. 

Da de ukrainske medarbejdere er vant til, at ledelsen fokuserer på 

arbejdsprocessen og på, hvor godt arbejdet er udført, prøver de at gøre deres 

bedste for at vise, hvor gode de er fagligt. 

For at bekræfte dette forhold, vil jeg citere besvarelsen fra to danske ledere, som 

har bemærket følgende forskelle på, hvad danske og ukrainske medarbejdere 

gerne vil bedømmes og værdsættes på: 

”Danskere er meget interesseret i, at blive værdsat på, hvordan de er, som 

person, og hvordan de begår sig på arbejdspladsen. Det er de lidt mere sociale 
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færdigheder, som betyder noget for dem at blive bedømt på. Fungerer jeg godt, 

og er jeg en god kollega? 

Ukrainere har derimod mere brug for, at blive bedømt på kvaliteten af deres 

håndværk. Det vægter mere i Ukraine end i Danmark” (Bilag 1).  

”Ukrainere vil gerne bedømmes fagligt og på de konkrete opgaver, som de løser. 

Danske medarbejdere vil bedømmes på, hvor gode de er til at gøre noget ekstra 

og til at komme med gode ideer” (Bilag 5). 

 

Ukrainske medarbejderes behov er en del anderledes end de behov, danske 

medarbejdere vil have dækket på sit arbejde. 

Hvis man tager udgangspunkt i Maslows behovshierarki (Bilag 16), kan man 

definere de behov, som danske medarbejdere vil have dækket. Det er primært de 

øverste to behov, som Maslow kalder for ”esteem needs”og ”self-actualization” 

(Bakka & Fivelsdal 2004). Disse behov indebærer bl.a. behov for selvrespekt og 

respekt fra andre, behov for anerkendelse, behov for frihed og uafhængighed, 

præstationer samt selvaktualiseringsbehov i form af fri udfoldelse af evner og 

muligheder. 

Disse to øverste trin i Maslows behovshierarki svarer til en bestemt type af 

Herzbergs faktorer på arbejdet, nemlig motivationsfaktorer (i modsætning til 

hygiejnefaktorer). Ifølge Herzberg påvirker disse faktorer graden af tilfredshed, 

og øger motivationen på arbejdspladsen (Herzberg 1974). ”Faktorer såsom løn, 

arbejdsforhold, etc. hører til hygiejnefaktorer, som påvirker graden af 

utilfredshed og kan derfor ikke fremkalde motivationen” (Herzberg 1974, s. 9). 

I rapporten om ”Ledelse i Danmark” (Nymark & Wisborg 2001) bekræfter en 

landsdækkende undersøgelse (hvor over 1000 ledere og 1000 danske 

medarbejdere blev interviewet), at danske medarbejdere vil arbejde i en 

virksomhed, som netop tilbyder faktorer som selvaktualisering og 

medbestemmelse til sine ansatte: 

”De vigtigste faktorer for medarbejdernes oplevelse af en virksomhed som 

værende attraktiv, er udfordrende opgaver og variation i arbejdet samt ansvar og 

medindflydelse” (Nymark & Wisborg 2001, s. 19). 
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”Derimod er løn og bonus generelt vurderet forholdsvis lavt blandt danske 

medarbejdere og ledere. Løn er traditionelt en vedligeholdelsesfaktor, ikke en 

motivationsfaktor” (Nymark & Wisborg 2001, s.20). 

 

Ukrainske medarbejdere har først og fremmest brug for at dække de tre nederste 

behov i Maslows pyramide. Disse behov er nemlig fysiologiske behov, 

trygheds/sikkerhedsbehov og kærligheds/familiebehov, og dækker henholdsvis 

mad på bordet, sundhed, betalt husleje, familie og venner samt dækning af de 

øvrige materialistiske behov. På arbejdspladsen vil ukrainske medarbejdere 

primært motiveres ved hjælp af de materialistiske faktorer såsom løn, bonus, 

betalt sygesikring samt transport og madordning: 

«Во-первых, это платить больше денег, зарплату побольше - это самая 

главная мотивация! Очень мотивирует предоставление компанией 

медицинской страховки и за хорошие результаты, обязательно какие-то 

бонусы и премии. В основном денежные блага» (Bilag11).  

Ifølge Herzberg (Bakka & Fivelsdal 1992) vil motivation af medarbejdere ved 

brug af høj løn, gode medmenneskelige relationer og andre hygiejnefaktorer ikke 

påvirke graden af tilfredshed hos medarbejderne og øge motivationen. Han 

mener, at man skal motivere medarbejderne ved at give dem mulighed for 

karriereudvikling, ansvar og mulighed for selvrealisering. 

Ukrainske medarbejdere vil i første omgang motiveres ved anvendelsen af 

hygiejnefaktorer, da de først og fremmest vil have dækket deres basale behov. 

Derfor kan man argumentere for, at danske medarbejdere befinder sig på et andet 

niveau end de ukrainske, da de på arbejdspladsen i forvejen får dækket de basale 

behov og derfor stræber efter at få dækket deres selvaktualiserings- og 

selvhævdelsesbehov. 

En ukrainsk respondent, som har været på et forretningsbesøg i Danmark, fortalte 

følgende omkring forskellen på motivationen i danske og ukrainske 

virksomheder: 

«В Дании и на Украине нужно по-разному мотивировать. В западных 

странах, как и в Дании, больше акцент ставится на социальные условия, 

на отношения компании к человеку, на развитие сотрудника в компании. 
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Для украинских сотрудников самым главным фактором является 

зарплата. Причиной этому является нестабильная финансовая 

обстановка в стране. Поэтому финансовое благо- это самое важное для 

наших работников… 

Еще материальная мотивация украинцев заложена в том, что в советские 

времена, в советском обществе всегда говорилось, что деньги не самое 

главное. Однако, после распада СССР, всѐ перевернулось с ног на голову, и 

экономическая ситуация в стране стала хуже» (Bilag 12).  

Respondentens besvarelse bekræfter min teoretiske begrundelse samt andre 

ukrainske respondenternes mening om, at ved motivering af ukrainske 

medarbejdere skal man primært fokusere på de materialistiske faktorer. Den 

ustabile økonomiske situation i landet påvirker de ukrainske medarbejderes 

private økonomi, hvilket forstærker deres behov for disse materielle goder. 

De øvrige ukrainske respondenter nævnte næsten alle sammen løn, som den 

vigtigste motivationsfaktor, men også status og forretningsrejser til udlandet, 

blev nævnt som vigtige motivationsfaktorer: 

«Статус - тоже очень важный, так как на тебя смотрят люди в 

обществе - очень важен…Поездки за границу тоже важный мотиватор в 

украинских компаниях. Это ещѐ с советского времени у нас осталось, 

тогда ведь никого никуда не отпускали во времена в СССР, все думают, 

что за границей все сказочно и красиво» (Bilag7). 

I Ukraine betyder det en del, at kunne være i stand til at vise sig udadtil som 

succesfuld, og på den måde at kunne bekræfte over for omverden, at man har 

opnået noget, f.eks. en høj stilling eller en høj løn. Det giver en slags prestige og 

status, og ukrainere viser det som regel i form af dyre biler, huse, tøj og andre 

materialistiske goder. 

Respondenten nævner, at mange ukrainere har en forestilling om, at alt er bedre i 

udlandet, herunder menes især Vesteuropa og USA. Under Sovjetunionen var det 

svært for den ukrainske befolkning at rejse ud af landet, og nu hvor grænserne er 

åbnet, vil alle prøve at udforske udlandet. Derfor bliver ukrainske medarbejdere 

yderligere motiveret, når en virksomhed tilbyder dem mulighed for 

forretningsrejser til udlandet. 
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Det er desuden yderst vigtigt for ukrainske medarbejdere at få dækket deres 

tryghedsbehov. De vil gerne beskyttes og føle sig trygge og sikre på 

arbejdspladsen. ”Уверенность в завтрашнем дне” (”Det, at være sikker på 

fremtiden”) betyder meget for ukrainske medarbejdere. 

Ifølge Hofstede vil sikkerhed eller tryghed sandsynligvis gå forud for andre 

behov i lande med høj usikkerhedsundvigelse (Hofstede 1999). 

Det, at ukrainske medarbejdere har brug for at dække trygheds- og 

sikkerhedsbehov, fremgår bl.a. af denne ukrainske respondents besvarelse:  

«..Украинцем нужно удовлетворить свои первичные потребности, а 

также потребность в защищенности, а уж потом другие потребности» 

(Bilag 8). 

Her bliver man igen bekræftet i, at ukrainske medarbejdere prioriterer anderledes 

end danske medarbejdere, hvad angår motivationen på arbejdspladsen. At få 

dækket de basale behov står øverst på listen, mens behov for stabilitet og tryghed 

står lige derefter, da man vil være sikker på, at man også har sit arbejde i morgen. 

De behov, som står øverst i Maslows pyramide, står sidst på ukrainernes liste, da 

man først vil have dækket de nederste behov. 

 

5.3.4 Delkonklusion 

 

Ud fra analysen af ledelseskultur og motivation på arbejdspladser i Danmark og 

Ukraine, kan det konkluderes, at der er betydelige forskelle på, hvordan man 

leder og motiverer medarbejderne i de pågældende lande. 

I Ukraine, som er et land med diffus kultur, søger medarbejderne beskyttelse og 

sikkerhed på arbejdspladsen. De forventer, at ledelsen vil støtte dem og hjælpe 

dem i svære situationer, som f.eks. hvis de bliver personligt ramt af finanskrisen. 

Omvendt i Danmark, som er et land med specifik kultur, blander ledelsen sig 

normalt ikke i medarbejdernes privatøkonomi eller andre private problemer. 

På mange ukrainske arbejdspladser er paternalistisk ledelse, som er en 

ledelsesform hvor lederen spiller en faderrolle overfor sine ansatte, stadig 

udbredt. Denne type ledelse stammer fra Sovjetunionen, og mange ukrainske 

medarbejdere efterspørger en leder som bl.a. har paternalistiske træk, idet den 

giver tryghed og beskyttelse.  
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Den overordnede ledelsesstil i Ukraine kan klassificeres som en ”Manager”-stil. 

Denne type ledelse har en høj grad af usikkerhedsundvigelse, og man leder 

derfor ved hjælp af overvågning og fastsættelse af faste rammer og procedurer på 

arbejdspladsen. Ukrainsk organisationsstruktur er kendetegnet ved en meget 

hierarkisk opbygning, hvor ledelsen alene træffer de vigtige beslutninger og ikke 

er særlig villig til at uddelegere beslutningstagningen. 

Den danske ledelse er derimod en meget demokratisk ledelse med en lav grad af 

usikkerhedsundvigelse og en stor præference for uddelegering. Dansk ledelsesstil 

kan derfor klassificeres som en ”Leader”-stil. Den egalitære tankegang i det 

danske samfund påvirker ledelseskulturen i Danmark og er med til at fremme et 

ligestillet forhold mellem over- og underordnet i danske virksomheder. Dansk 

ledelseskultur er i modsætning til den ukrainske ledelseskultur en dialogbaseret 

ledelse, som fokuserer på medarbejderne. 

De danske og ukrainske medarbejderes behov er forskellige, og der er væsentlige 

forskelle på, hvordan de ønsker at blive motiveret. Både danske og ukrainske 

medarbejderes motivation afhænger af ledelseskulturen, arbejdskulturen samt de 

socioøkonomiske faktorer i de pågældende lande. Ukrainske medarbejdere vil, 

grundet den procesorienterede og autoritære ledelse, bedømmes på hvor gode de 

er til at udføre arbejdet efter de givne instruktioner samt på deres faglighed. 

Danske medarbejdere, som ledes af en resultatorienteret og demokratisk ledelse, 

vil derimod bedømmes på, hvor gode de er til at tænke selvstændigt, tage initiativ 

samt på deres sociale færdigheder. 

Ukrainske medarbejdere forsøger, pga. den socioøkonomiske udvikling i landet, i 

første omgang, at få dækket deres basale behov i form af materialistiske goder 

samt deres behov for tryghed. Danske medarbejdere befinder sig på et helt andet 

niveau end de ukrainske, hvad angår dækning af deres behov og 

motivationsfaktorer. Dækning af de basale behov er en selvfølgelighed, og man 

stræber derfor efter selvaktualisering og selvhævdelse på arbejdspladsen. 

Det er særdeles vigtigt, at danske virksomheder tager hensyn til de 

ovenfornævnte motivationsforskelle mellem danske og ukrainske medarbejdere, 

når de skal outsource til Ukraine. Dette fordi det kan gavne virksomhedens 
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udvikling, såfremt man er i stand til at identificere og tilfredsstille medarbejderes 

behov. 

 

 

6. Konklusion og anbefaling 
 

På baggrund af de i opgaven gennemførte analyser, vil jeg hermed konkludere og 

dermed besvare problemformuleringen samt be- eller afkræfte de opstillede 

hypoteser. 

Som det fremgår af analysen, har jeg opdelt analyseafsnittene i 3 hoveddele. 

Dette har jeg gjort for, at kunne sammenligne og undersøge danske og ukrainske 

arbejdskulturelle stereotyper indenfor tre områder: (1) menneskelige relationer 

på arbejdet og i fritiden, (2) arbejdsprocesser og arbejdsgange, (3) ledelseskultur 

og motivation på arbejdspladsen. Konklusionen er derfor opdelt i tre 

hovedpunkter, hvori hovedresultater fra de i opgaven gennemførte analyser af de 

ovenfornævnte områder vil blive uddraget. 

Ud fra opgavens første analyseafsnit kan jeg konkludere at min hypotese, om at 

personlige relationer på arbejdspladsen og i fritiden prioriteres højere af 

ukrainske medarbejdere end af de danske, bekræftes. Ukrainere søger venskab 

blandt kolleger, og foretrækker at bære et fælles ansvar, samt at beskytte 

hinanden i teamarbejde. Både arbejdsmæssigt samt privat er det vigtigt for 

ukrainske ansatte at fokusere på de ”stærke bånd” og dermed sørge for sine 

venner og familiemedlemmer. Ved ansættelsen af ukrainske medarbejdere skal 

danske virksomheder tage hensyn til ukrainernes partikularistiske samt 

kollektivistiske tankegang, som indebærer, at man har en mere gruppeorienteret 

tilgang til arbejdet frem for den individualistiske tilgang, som man er vant til i 

Danmark. Man skal dermed være opmærksom på, at ukrainere først og fremmest 

vil anvende sine forbindelser og personlige relationer, når det gælder ansættelser 

eller tjenester af en eller anden art. 

Med baggrund i opgavens andet analyseafsnit vil jeg konkludere, at min 

hypotese, om at ukrainsk arbejdskultur i form af arbejdsgange og 

arbejdsprocesser er kendetegnet ved en høj usikkerhedsundvigelse samt en høj 

magtdistance, hermed kan bekræftes. Den høje grad af usikkerhedsundvigelse 
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hos ukrainske ansatte kommer bl.a. til udtryk ved, at deres negative indstilling til 

forandringer. Under planlægning af outsourcing til Ukraine bør danske ledere, 

som er vant til medarbejdere med en høj omstillingsparathed, gennemføre 

forandringer via en gradvis proces, samt gøre det klart for de ukrainske 

medarbejdere, at forandringerne er nødvendige, og at de på sigt vil have en 

positiv virkning. Den høje usikkerhedsundvigelse er desuden afspejlet i 

anvendelsen af formelle arbejdsnormer på ukrainske arbejdspladser. Disse 

normer og formelle regler er på den ene side med til at skabe orden og struktur 

på arbejdspladsen, og på den anden side besværliggør de udførelsen af 

arbejdsopgaver. Formaliteten på arbejdspladsen samt den, i Ukraine, udbredte 

time-management kræver overholdelse af præcise arbejdstider og låser dermed 

de ukrainske medarbejdere fast indenfor de definerede rammer. Danske 

virksomheder i Ukraine skal derfor huske på at alt for fleksible arbejdstider samt 

frihed under ansvar ikke direkte kan overføres til ukrainske ansatte, som er vant 

til mere kontrol og flere formaliteter. Den høje grad af usikkerhedsundvigelse 

samt magtdistance på en ukrainsk arbejdsplads påvirker de ukrainske 

medarbejderes villighed samt mulighed for at tage beslutninger og initiativer på 

egen hånd. Den hierarkiske organisationsstruktur, den autoritære ledelse samt det 

ansvar, der følger ved initiativ- og beslutningstagning gør, at ukrainere prøver at 

overlade alt ansvar til ledelsen og dermed udelukkende arbejde efter ledelsens 

instruktioner og ordrer. Denne indstilling til initiativ- og beslutningstagning kan 

skabe misforståelser og komplikationer i en dansk-ukrainsk virksomhed. Danske 

ledere skal dermed give ukrainske ansatte klar besked om, at de forventes at tage 

ansvar og dermed være med til at tage beslutninger og initiativer. Man skal 

samtidigt huske, at ukraineres indstilling ikke kan ændres fra dag til dag, og at 

man gennem en gradvis proces skal lære dem at tænke og agere selvstændigt. 

Ukrainere er ikke vant til at sige deres mening direkte til ledelsen, og heller ikke 

at ledelsen interesserer sig for deres meninger. Grundet den høje 

usikkerhedsundvigelse blandt de ukrainske medarbejdere er det vigtigt for dem at 

vise ledelsen, at de intet har at spørge om og har styr på det hele. Når danske 

ledere derfor oplever problemer med at få en ærlig mening fra sine ukrainske 

medarbejdere, kan det anbefales, at de etablerer mere personlige relationer med 
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sine ukrainske medarbejdere, samt gør dem det klart at deres holdninger er 

vigtige for virksomhedens succes. Det er vigtigt, at danske ledere viser ukrainske 

medarbejdere, at deres meninger, råd eller initiativer bliver taget i betragtning, 

når der bliver truffet vigtige beslutninger i virksomheden. Det vil hjælpe dem til 

at vinde medarbejdernes tillid og minimere medarbejdernes frygt for at sige, 

hvad de mener. 

I opgavens tredje analyseafsnit blev min sidste hypotese testet. Med 

udgangspunkt i analysen er jeg kommet til den konklusion, at den høje grad af 

usikkerhedsundvigelse samt den høje grad af magtdistance påvirker ukrainsk 

ledelsesstil samt ledelseskultur, hvilket bekræfter min sidste hypotese. Ud fra 

opgavens analyse kom jeg frem til, at i Ukraine, som er et land med diffus kultur, 

foretrækker medarbejderne en ledelse, der har en beskytter-rolle. Denne type 

ledelse i Ukraine afspejles bl.a. i den udbredte paternalistiske ledelsesstil, som på 

en faderlig måde tager sig af sine underordnede. Den høje grad af 

usikkerhedsundvigelse samt magtdistance på en ukrainsk arbejdsplads har en stor 

indflydelse på den ukrainske ledelseskultur, der er karakteriseret ved en autoritær 

og procesorienteret ledelse. Denne type ledelse begrænser initiativer samt 

selvstændig beslutningstagning, og ifølge Burton & Obel klassificeres den som 

en ”Manager”-ledelsestype. Danske virksomheder, som overvejer outsourcing til 

Ukraine skal være opmærksomme på, at den danske dialog- samt 

uddelegeringsbaserede ledelse med fokus på et ligestillet forhold mellem under- 

og overordnet ikke, i sin rene form, vil fungere på en ukrainsk arbejdsplads. Det 

kan derfor anbefales, at danske virksomheder fører en blandet ledelsesstil, 

bestående af fair medarbejderkontrol og en gradvis ansvarsuddelegeringsproces. 

For at undgå at skuffe de ukrainske ansatte, bør den danske ledelse fra starten af 

samarbejdet informere dem om, at den ikke vil lede dem efter rent ukrainske 

ledelsesmetoder. Dette vil hjælpe de ukrainske ansatte til at forstå, hvorfor det 

danske moderselskab f.eks. ikke hjælper dem igennem finanskrisen eller løser 

deres private problemer. 

Til sidst vil jeg konkludere, at jeg gennem det tredje analyseafsnit, fik bekræftet, 

at ukrainske medarbejdere, grundet den procesorienterede ledelse i Ukraine, 

foretrækker at blive bedømt på deres faglighed samt på, hvor gode de er til at 
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udføre opgaver efter de givne instruktioner. Danske medarbejdere er derimod 

vant til, at deres leder forventer, at de sætter et personligt præg på opgavens 

udførelse og selv finder ud af, hvordan opgaven skal udføres. Danske ledere 

mener, at ved at fremme initiativ hos medarbejderne vil det føre til de bedst 

mulige resultater. Danske ledere skal derfor huske, at ukrainske ansatte vil 

forvente, at lederen roser dem for ”kvaliteten af deres håndværk” og for en 

korrekt udført opgave, og ikke for hvor meget personlighed de har lagt i den 

pågældende opgave. 

Når man skal lede ukrainske medarbejdere, bør den danske ledelse kende til de 

væsentligste motivationsforskelle mellem de ukrainske og de danske 

medarbejdere. 

De ukrainske medarbejdere motiveres primært ved hjælp af hygiejnefaktorer, og 

stræber først og fremmest efter at få dækket deres basale behov, samt behov for 

sikkerhed. Det, at de ukrainske medarbejdere fokuserer så meget på de materielle 

goder såsom god løn, forsikring, madordning samt dækning af transportudgifter, 

skyldes i første omgang den socioøkonomiske situation i landet, som tvinger folk 

til at tænke materialistisk. Det er her væsentligt at nævne, at behovet for 

økonomisk sikring og sikkerhed i arbejdet blandt ukrainere grundet den 

igangværende stærke finanskrise i Ukraine er blevet forøget. Danske 

medarbejdere befinder sig på et andet niveau, hvad angår motivationsfaktorer 

samt behov. Mulighed for selvaktualisering og personlig udvikling på 

arbejdspladsen, er de faktorer, som efterspørges mest af danskere. Det skal ikke 

desto mindre nævnes, at den nuværende finanskrise i Danmark har medvirket til, 

at mange danske medarbejdere er blevet nødt til at ændre deres prioriteringer og 

krav til arbejdspladsen. De har stadig de samme behov, men er nu mere villige til 

at indgå kompromisser. 

Grundet den ustabile politiske situation og mangel på økonomiske ressourcer i 

Ukraine, kan man argumentere for, at den internationale finanskrise rammer 

Ukraine hårdere end Danmark. I denne forbindelse skal de danske virksomheder 

være opmærksomme på, at mange af de ukrainske medarbejdere føler sig svigtet 

af systemet i denne periode, samt at de er usikre på fremtiden. De søger derfor et 

arbejde med mulighed for sikkerhed og dækning af deres materielle behov. 
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7. Perspektivering 

 
Ukraine er et land med store muligheder. Det er et land med enorme ressourcer 

og en dygtig arbejdskraft, som det er værd at investere i. For nylig blev Ukraine, 

som så mange andre lande, ramt af den internationale finanskrise, og det er 

noget, den i forvejen fattige ukrainske befolkning har kunnet mærke hårdt. 

Finanskrisen i Ukraine har en stor betydning for de danske virksomheder, som 

allerede er eller overvejer at etablere sig på det ukrainske marked. Det kan vise 

sig at være en fordel i form af endnu lavere lønomkostninger for arbejdsgiverne, 

men samtidigt kan finanskrisen i Ukraine resultere i større korruption i landet, 

lukkede banker samt usikre medarbejdere, mm. 

Finanskrisen i Danmark vil for danske IT-virksomheder formentlig betyde, at der 

vil være brug for at finde besparelser, hvilket kan ske i form af outsourcing af 

programmeringsopgaver til lande som Ukraine. Som regel er det kun 

programmeringsdelen, der lægges ud til udenlandske udviklere, mens ledelsen af 

projekterne styres fra Danmark. Dette betyder, at danske virksomheder kan 

kontrollere projektprocesserne og samtidigt drage fordel af den billige 

arbejdskraft. 

Det er vigtigt at huske, at ud over IT-virksomheder, er der en del danske 

virksomheder inden for andre sektorer, som vil kunne drage fordel af at 

outsource til Ukraine. De førnævnte fordele, såsom billig arbejdskraft, 

forholdsvis kort afstand fra Danmark, visumfri forretningsrejser til Ukraine, kun 

en times tidsforskel samt en veluddannet arbejdskraft, giver danske 

virksomheder en god mulighed for at etablere sig på det ukrainske marked. 

Ikke desto mindre skal danske virksomheder huske på, at ukrainsk kultur 

adskiller sig markant fra den danske, og der derfor ved et dansk-ukrainsk 

samarbejde kan opstå kulturbaserede misforståelser samt komplikationer. Der 

vil, som følge deraf, opstå en nødvendighed i vejledning af danske virksomheder 

i den ukrainske arbejds- samt ledelseskultur. Dette taget i betragtning kan man 

konkludere, at der fremover vil være et stigende behov for litteratur samt flere 

undersøgelser omkring forskellene mellem dansk og ukrainsk arbejds- og 
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ledelseskultur. Dette speciale er kun det første skridt som forhåbentligt vil 

bidrage til mere litteratur indenfor dette område. 
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  Bilag 1-14 - Interviews og interviewguides  

 
Bilag 1 

Fortrolighed og anonymitet garanteres. 

 

1. Hvilken stilling har du i virksomheden? 

Jeg er direktør af denne virksomhed. 

2. Hvilke kulturelle forskelle mellem dansk og ukrainsk kultur har du lagt 

mærke til mens du arbejdede med ukrainerne? 

En af de største forskelle er, at man er vant til en helt anden ledelsesstil i 

Ukraine. Man er i langt højere grad vant til en dialog i ledelsen i Danmark 

end i Ukraine. Altså dialog mellem medarbejder og en leder. Det er dog ved at 

ændre sig nu og dialog træder mere og mere i kraft i Ukraine.  

En anden forskel jeg ser i Ukraine er at man er mere disciplineret end man er 

i Danmark. Og det er på alle områder, det ses bl.a. i hvordan man tilgår 

ledelsen, den måde man rapporterer på. I gennemsnittet er man i Ukraine 

bedre til at sikre at der bliver fyldt op på alle elementer. Hvor i Danmark kan 

det nogle gange være lidt sjusket. 

Hvorfor tror du det er sådan? 

Fordi man vant til en stor frihed i Danmark og det er man ikke i Ukraine og 

jeg tror at det har noget at gøre med at man er opdraget på den måde. Jeg 

tror at det har noget at gøre med bl.a. skolesystemet, vor man lærer det fra 
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skolebænken. Man er mere traditionel og disciplineret i Ukraine end man er i 

Danmark.  

Er der andre forskelle du har bemærket? 

Der er masse af forskelle, bl.a. har jeg også bemærket, at der går noget tid før 

ukrainerne indleder en dialog. Man er mere skeptisk og meget mere 

påpasselig med at sige ting og sin mening end man er i Danmark. 

Er det primært på arbejde at de er påpasselige eller er det også på gaden, altså i 

forhold til hvordan de kommunikerer på gaden med hinanden? 

Det er kun i arbejdet, på gaden er det helt omvendt, da er de meget åbne. 

I arbejdsrelationen er de meget påpasselige, da de frygter konsekvensen af, 

hvis man nu siger noget forket. Med mindre man kender personen rigtig godt 

eller lærer en at kende så siger de tingene som de er.  

I Danmark er det vist helt omvendt eller? 

Ja, nemlig. I Danmark er man ikke så nem at komme tæt på personen på 

gaden, men omvendt på arbejdspladsen. 

Derudover har jeg bemærket at man i Ukraine ser meget op til en leder og 

betragter en leder som en autoritetsperson. Det betyder også at det kan have 

konsekvenser for selvstændighed i arbejdet. Man tør ikke rigtigt at gå det 

sidste stykke før man har tjekket det med lederen og fået OK fra ham. Man er 

interesseret i at vise hvor dygtigt man er, men man skal lige have godkendelse 

fra ledelsen før man tager nogle vigtige skridt. 

Jeg har også bemærket, at de overraskende nok er meget solidariske i 

Ukraine. De siger, at det er hele gruppens ansvar. De beskytter hinanden i 

gruppen og insisterer på, at folk skal have en chance til. Det overrasker mig 

virkelig meget, at man er så beskyttende over for hinanden i Ukraine.  For jeg 

ville ellers tro, at der ville være en hård konkurrence blandt medarbejderne 

for at komme frem.  

Hvis der går noget galt i gruppen, udpeger de en skyldig eller siger at det er 

hele gruppens skyld? 

De siger at det er hele gruppens skyld, da de beskytter hinanden i gruppen og 

insisterer at folk skal have en chance til. Det overrasker mig virkelig meget at 
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man er så beskyttende over for hinanden i Ukraine.  For jeg vil ellers tro at 

der var en hård konkurrence blandt medarbejderne for at komme frem. 

Hvad skyldes det tror du? 

Personlige relationer er det vigtigste i Ukraine. Man hører jo igen og igen, at 

man bliver snydt af systemet derude, og nu sker det faktisk igen med denne 

situation med statsobligationer, hvor folk bliver snydt. Så tænker ukrainerne: 

Hold da op, nu sker det igen, nu bliver vi snydt en gang til. Og derfor mener 

de, at dem de kan stole på, kun er de nærmeste, og dem de arbejder med i 

gruppen. Det er ikke det samme behov, man dækker i Danmark. I Danmark 

har man bare fået at vide, at det er den måde, man arbejder på. I Ukraine har 

de ikke andet valg end at stole på hinanden, da systemet og regeringen snyder 

dem konstant. Det er meget mere dramatisk, hvis f.eks. der sker noget med 

staten og hele systemet, og man ikke kan hæve penge i banken mere, - så har 

de kun hinanden, de kan regne med: altså familie, venner og arbejdskolleger. 

 

4. Hvilke motivationsfaktorer synes du man skal bruge nå man vil motiverer 

henholdsvis de ukrainske og de danske medarbejdere? 

Noget af det er de samme ting som i Danmark, såsom at lave nogle aktiviteter 

for gruppen, sport, gokarts, middag. Man belønner gruppen for indsats. Men 

der selvfølgelig den forskel at lønningsniveauet i Ukraine er meget lavere end 

i Danmark. Så løn er en vigtige faktor i Ukraine end i Danmark. De er tvunget 

af omstændighederne og behov at tænke mere på de materialistiske faktorer. 

Da 100$ i Ukraine betyder jo meget mere end 100$ i Danmark.  I Danmark 

fokuserer man mere på langsigtet karriereudvikling end i Ukraine og årsagen 

er at man ikke har råd til at altid fokusere langsigtet i Ukraine. Man bliver 

nødt til at tænke sådan, at hvis jeg skal kunne betale for min lejlighed så skal 

jeg have 200 $ mere om måned, ellers kan jeg ikke leve der. Så det er 

kortsigtet man er tvunget til at tænke og agere i Ukraine. I Danmark har de 

ikke disse problemer og har behov for at opfylde lidt højere behov end de 

basale og sociale.  
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5. Hvad tror du foretrækker henholdsvis de danske og de ukrainske ansatte 

når vi snakker om at give feedback på en udført opgave og at blive overvåget 

af ens leder på arbejdspladsen? 

Der er mere overvågning i Ukraine end i Danmark og det er de vant til. Den 

lokale ledelsesstil i Ukraine er også meget overvågende, det ses også hvordan 

vores teamleads er overfor sine underordnede, de overvåger dem meget. 

Sådan noget vil du ikke møde i Danmark. I Danmark er der frihed under 

ansvar og det er man ikke helt vant til i Ukraine. Men jeg tror at det vil ændre 

sig i fremtiden.  

Den feedback de vil sætte pris på i Danmark det er vel mere lige så meget 

hvordan du kan gøre det bedre næste gang og hvordan kan du nå dertil. I 

Ukraine er der behov for at rose mere end i Danmark, de har brug for at høre 

hvor stolte man er af deres håndværk. Det har meget stor betydning at man får 

ros både privat og i offentlighed blandt andre medarbejdere. Jeg roser hele 

kontoret og siger at de er de bedste i hele verden til det de laver.  

 

 

6. Hvad tror du er vigtigst for henholdsvis danske og ukrainske ansatte i 

din virksomhed at blive bedømt og værdsat på? 

Danskerne er meget mere interesserede i at blive værdsat på hvordan begå jeg 

mig som personen på arbejdspladsen og det er lidt mere sociale færdigheder 

som betyder meget at blive bedømt på, fungerer det godt, er jeg en god 

kollega? 

Hvor ukrainerne tager ligesom for givet at de alle sammen er gode kolleger i 

forvejen, det de har brug for at blive bedømt for det er kvaliteten af deres 

håndværk, det vægter mere i Ukraine end i Danmark.  

  

7. Hvem tager beslutninger på arbejdspladsen i din virksomhed og 

datterselskabet i Ukraine?   

I Ukraine er det kun ledelsen, medarbejderne er ikke komfortable med i at 

skulle deltage i for mange beslutninger. Selv teamleaders – altså 

mellemlederne skal overtælles i at tage beslutninger på egen hånd. Man er 
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ikke vant til at have indflydelse i Ukraine.  I Danmark er det alle medarbejder 

der tager beslutninger og der bliver forventet at man gør det her i Danmark. 

Man er langt mere nervøs for at involverer sig i nogle beslutninger og er mere 

komfortable med at der er nogle andre der gør det.  I Danmark der vil alle 

godt at have noget at skulle have sagt. 

 

 

 

8. Kan en almindelig medarbejder sige sin mening hvis han er uenig med 

ledelsens  

beslutning i Ukraine og i Danmark?  

Teamleders begyndt på at gøre det nu lidt mere i Ukraine og det er dejligt 

befriende. Vi har sagt at de skal gøre det og det er selvfølgelig en lang proces.  

Grunden til at de ikke gjorde det i starten er nok at de var bange for at blive 

straffet hvis de sagde sin mening. I Ukraine er man mere konfliktsky end i 

Danmark, i Danmark siger man tingene direkte og er ikke bange for at sige sin 

mening. Først når de lærer en at kende så bliver de mere åbne. Det er ligesom 

en af vores medarbejder fra Ukraine, da jeg snakkede med ham i et stykke tid, 

sagde han så: ” Would you like to hear my opinion on this?” – så siger jeg ja, 

og så får man bare hele hans ærlige mening at vide. Så de skal ligesom først 

lære en at kende, og så spørger om man vil høre hvad de har at sige og så 

åbner de sig. De pakker også tingene ind hvis de ikke kender en. Og så er der 

en anden medarbejder som efter at lære mig at kende siger ” I don`t 

understand what you are saying” – og jeg var glad for at hun sagde det og 

ikke bare gik uden at forstå noget, og bare sige ” yes, yes” som mange 

ukrainerne gør. 

Men jeg kunne mærke at hun var ikke komfortable med at sidde over for sin 

chef og sige at hun ikke forstod ham, for hun vil sætte mig i en dårlig situation 

fordi jeg ikke havde forklaret det ordentligt og hende fordi hun ikke forstod 

det. Det er det der med at tabe ansigt hvis man ikke forstå noget som er 

åbenlyst for de andre. 
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9. Hvor vidt er det vigtigt at have gode personlige relationer med den 

øverste ledelse på arbejdspladsen i din virksomhed? 

Det er svært at opbygge personlige relationer mellem en leder og en 

medarbejder på arbejdspladsen i Ukraine for der er i mange i de der 

traditionelle virksomheder mange lag og stor afstand mellem en leder og en 

medarbejder. Der er nogle i de nye virksomheder i Ukraine, som er rigtige 

gode med at komme tæt på og forstå sine medabejdere.  

Fra ansattes side vil de ikke have at lederne involverer sig i deres private liv. 

Der var på et tidspunkt en episode hvor en medarbejder skjulte at hun var 

alvorligt syg. Og vi vidste det ikke og derfor kunne jo ikke hjælpe hende. Man 

holder informationen tilbage i Ukraine fordi man tror man hjælper sig selv, 

hvor i Danmark snakker man om sine problemer netop for at hjælpe sig selv. 

Har du nogle sinde hørt om en paternalisme eller paternalistisk ledelse, har du 

set nogle tegn på det i Ukraine?  Herunder forklarer jeg hvad paternalisme er 

til den velkommende.  

Jeg har ikke hørt om denne begreb før, men jeg har mødt en direktør i en 

virksomhed som havde den ledelsesstil. Det var i vores partner virksomhed, 

hvor han tog sig af sine medarbejdere som om de var børn. Medarbejderne på 

den pågældende virksomhed dannede en stor afhængighed af ham og da 

virksomheden blev meget større så blev han nødt til at give den rolle til 

mellemlederne og det skuffede medarbejderne virkelig meget.  

Men jeg kan godt forstå at nogle af ukrainerne er glade for det, da det er en 

forlænget familie i et land hvor systemet svigter. Måske konceptet i sig selv er 

fin, men man udvikler en slags afhængighed af den her faderleder. 

 

10. Hvor vigtigt er det at tage initiativ og ansvar i løsning af 

hverdagsproblemer og vigtige opgaver, for dig og dine kolleger i din 

virksomhed? Har du oplevet nogen problemer med initiativ - og 

beslutningstagning hos de ukrainske medarbejdere på datterselskabet? 

Her i Danmark er det meget vigtigt at alle medarbejdere tager ansvar, og hvis 

man får forklaret det på en ordentlig måde i Ukraine så er de også gode til 

det. Hertil skal der siges at vi har bevidst i Ukraine valgt de folk som kan finde 
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ud af tage ansvar. Ellers tror jeg generelt at det er meget svært at få 

ukrainerne til at tage ansvar. I Danmark er man opvokset med det fra skoler 

og uddannelse hvor man selv tager ansvar for alt.  I Ukraine efterlader man 

ansvar til en leder. 

 

11. Hvordan forholder henholdsvis de ukrainske og danske medarbejdere 

sig til ændringer i organisationen?  

I Ukraine er man ikke vant til så mange forandringer som man er i Danmark. 

Jeg tror at i Danmark har forandringerne fulgt med sig positive ting, hvor i 

Ukraine forandringerne forbindes med noget som sjældent ender positivt. Og 

det gør at man har den negative indstilling til forandringerne. Jeg mener at 

det er fordi man i Ukraine blev præsenteret for nogle forandringer som ikke 

fungere og så blev folk skuffet. De er derfor meget skeptiske overfor nye ting. 

Hvis jeg præsenterer noget nyt i vores virksomhed for ukrainerne, så kigger de 

lidt skeptisk på mig, som om de tænker er det nu rigtigt det han siger og de tør 

ikke at sige noget imod eller kommentere noget, fordi jeg er en direktør. Så 

diskuterer de det blandt hinanden, men der er ingen der tør at sige noget frem.  

I Ukraine forandringerne er en farlig proces, da det er noget som er ikke 

særlig dynamisk som det i Danmark. I Danmark forandrer man til man 

kommer frem til noget der fungerer bedst. Derfor har danskerne og ukrainerne 

forskellige forhold til det.  

 

 

12. Synes du at det er vigtigt for virksomheden at have regler, instrukser og 

regulativer som man følger? Hvordan tror du at man forholder sig til det i 

Danmark og i Ukraine? 

Jeg synes at det er vigtigt for os, da vi vil have en fælles proces på tværs af de 

3 lande vi befinde os i.   

Men der er stor forskel på behov for det fra den ukrainske og danske side. 

Ukrainerne vil gerne have instrukser og regler at forholde sig til. De 

ukrainske folk skal have mere faste regler end i Danmark.  Generelt tror jeg at 

ukrainerne har virkelig behov for det, de vil gerne bruge tid på at definere 
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regler, skemaer, instrukser. Danske medarbejdere vil ikke følge regler. Jeg 

mener at når de ukrainske medarbejdere får en skarp ramme så kan de 

fungere bedst og gøre deres arbejde på en bedre måde. De skal have det mere 

præciseret end man skal i Danmark.  

 

13. Mens du arbejdede med de ukrainske ansatte, havde du oplevet nogle 

misforståelser eller kommunikationsproblemer, som var baseret på 

kulturforskelle?  

Ja, masser. Specielt ledelsesmæssigt har vi oplevet at lederne er meget hårde 

overfor sine undertegnede, f.eks. lokale mellemlederne – teamlederne 

afstraffede sine undertegnede på en måde som man aldrig vil gøre i Danmark.  

Vi vil gerne have dem at lære det der hedder ” situationsbestemt ledelse”. 

Dvs. at det ikke altid er det rigtige at skælde folk ud, men skal måske prøve at 

sætte sig ind i hvorfor folk opfører sig på den måde de gør og gør det de gør.  

Der går der typisk galt.  

Et andet kommunikationsproblem det er at det kan være svært for danskere at 

forstå hvorfor ukrainerne ikke siger ting direkte. Og der bliver man nødt til at 

forstå. 

Folk er meget stille og siger kun tingene når der er behov for det, i Danmark 

snakker man hele tiden. 

 

14. Efter at have arbejdet med de ukrainske ansatte, har du oplevet nogle 

tegn på partikularisme eller nepotisme- altså når man sørger for sine venner og 

sine venners venner ved f.eks. ansættelsen eller i andre tilfælde? 

 

Ja, virkelig meget. Bland andet på hotellet i Ukraine, var der nogle der 

spurgte om vi kunne skaffe et job til en af ansattes venner og 

familiemedlemmer. Vores chauffør vil gerne have sin datter ansat hos os. Jeg 

spurgte om han spurgte hendes datter om hun vil det, men han sagde” Nej, 

men det vil hun gerne”.  

Man er meget mere direkte omkring det i Ukraine, men bruger det meget lidt i 

Danmark i forhold til Ukraine. 
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Man sørger for sine venner over det hele. Man gør også tjenester for 

hinanden, f.eks. var der en som fik taget sit kørekort af politiet, så gik han til 

sin bekendte politibetjent og fik ordnet elektriciteten for ham og for den 

tjeneste fik sit kørekort tilbage.  

I Ukraine skjuler de det ikke og synes at det er ok at bruge sine venner og 

bekendte til det. 

 

 

 

 

 

Bilag 2 

Fortrolighed og anonymitet garanteres. 

 

1. Hvilken stilling har du i virksomheden? 

 HR- konsulent 

2. Hvilke kulturelle forskelle mellem dansk og ukrainsk kultur har du lagt 

mærke til mens du arbejdede med ukrainerne? 

Mit umiddelbare indtryk er at der i Ukraine er lidt mere stiks kultur, 

hierarkisk opbygget kultur, hvor chefrolle er meget central. Det er vigtigt at 

vide hvem chefen er for de ukrainske medarbejdere.  De har autoritetstro og 

stiller ikke så mange spørgsmål ved chefens beslutninger. Hvis direktøren 

udpeger en ny chef eller den gamle chef går af, er de bange for at spørge 

hvorfor det skete. Sådan har jeg i hvert fald oplevet det.  

En anden ting som jeg har hørt er, at de har en stor respekt for den højeste 

direktør. Vores direktører har fortalt mig at der han var i Ukraine, og 

snakkede med vores ansatte, så var de sådan Wauw, nu snakker jeg med vores 

direktør. De betragter det som noget stort og at der ligger en stor ære at 

snakke med direktøren. De bliver helt vidt stolte af det. 

Privat snak med chef er man ikke så vant til i Ukraine. I en højere grad er det 

mere naturligt for danskerne.  
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Og så er de enormt høflige i Ukraine. Nu har jeg også arbejdserfaring med 

inderne og hvis man sammenligner dem med ukrainerne så kan man sige, at 

inderne de afbryder konstant, hvor ukrainerne er tålmodige og holder sig 

tilbage.  Når vi holder vores HR-møder afbryder inderne konstant og 

ukrainske medarbejdere giver andre deltager tid og mulighed for at snakke ud. 

Ofte siger ukrainske medarbejdere ja, ja og bagefter finder man ud af at de 

måske var uenige, men ville ikke sige det i mødet. 

3. Hvilke motivationsfaktorer synes du man skal bruge når man vil 

motivere henholdsvis de ukrainske og de danske medarbejdere? 

Vi har haft en issue på arbejdet med f.eks. engelsk undervisning på vores 

ukrainske datterselskab. Vi tilbyder dem gratis undervisning i engelsk af højt 

professionelle undervisere. Men ukrainerne ser det ikke som bonus eller 

motivationsfaktor i sig selv. Der er problemer med at få folk til at gå til denne 

undervisning og vores ukrainske HR- team har endda forslået at vi skal 

indføre en slags bonus til dem der vil gå til den og vise de bedste resultater. 

Denne bonus skal være noget materialistisk- måske en penge præmie eller en 

middag på restauranten.  

Det var det samme den gang vi skulle få lavet de der employee testimoniums – 

så snart man sagde at dem der deltog i den kunne få en middag så vil de 

gerne. Så det virker som om de er meget økonomisk orienterede og 

foretrækker materielle goder. 

Vi havde også foreslået at de måske kunne vinde en middag med 

virksomhedens direktør, da det vil betyde meget for dem at kunne gå ud og 

spise med sådan en højtstillede person i virksomhed.  Det viser at det der også 

motiverer dem er en form for anerkendelse.   

Jeg synes at vi måske kunne motivere dem lidt mere med det der form for 

anerkendelse i stedet for gaver og materielle ting. 

 I Danmark er der også i en vis grad økonomiske incitamenter der kan få folk 

til at blive mere motiveret. Men man i Danmark at fokusere mere på 

karriereudvikling, på at man får spændende opgaver, man får mulighed for at 

tage nogle kurser, osv. Danskerne tænker sådan at hvis de får nogle 
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immaterielle goder i form af f.eks. kurser så kan de bruge det i deres 

fremtidige karriere- og personlig udvikling. 

 

4. Hvad tror du henholdsvis de danske og de ukrainske ansatte foretrækker 

når vi snakker om at give feedback på en udført opgave?  Og indstilling til 

noget som kontrol og overvågning fra chefens side? 

Danskerne vil ikke overvåges, de vil gerne arbejde selvstændigt. De vil måske 

gerne få en slags feedback bare ikke i en så høj grad som i Ukraine. Man skal 

altid følge op på opgaverne i Ukraine. Det kan være at de foretrækker at 

arbejde på den måde. Det kan være at der ligger for dem en slags sikkerhed at 

de får en klar feedback. 

Jeg prøver altid at rose vores ukrainske medarbejdere. 

I Danmark er det individuelt mht. at rose personer.  Jeg synes generelt at 

virksomheder skal fokusere på de positive ting i stedet at altid have en negativ 

indstilling. 

5. Hvad tror du er vigtigst for henholdsvis danske og ukrainske ansatte (i 

din virksomhed) at blive bedømt på/værdsat for? 

Jeg tror at danskerne kan rigtig lide at anerkendes på sine ideer og 

initiativtagning. Og jeg tror ikke at ukrainerne vil blive bedømt på det. 

Det man fokuserer på i Ukraine, det er om man gør et godt stykke arbejde og 

om man har udført de ting man blev bedt om. 

6. Hvem tager beslutninger på arbejdspladsen i din virksomhed og 

datterselskabet i Ukraine?   

Det er mange der gør det her i virksomheden i Danmark. I Ukraine der virker 

det at det er teamledesr og project manger i Ukraine der tager beslutninger. 

Og også selvfølgelig i en høj grad vores danske ledelse der tager de vigtige og 

endelige beslutninger i Ukraine. 

 

Synes du at alle medarbejdere skal være med til at tage beslutninger? 

Jeg synes at alle medarbejde skal deltage i beslutninger og hvis der mange 

medarbejdere der er med til at tage beslutninger i en virksomhed så er man 

noget rigtig langt. Men der skal det jo siges at det måske ikke alle der kan 
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være med til at bestemme nogle specifikke eller praktiske ting (f.eks. løn og 

lignede) Men alle meninger tæller her i virksomheden. At tage tingene med til 

debat er vigtigt i Danmark. 

I Ukraine vil man måske godt være med, men man er måske er bange for at 

tage de forkerte beslutninger og man er så vant til at ledelsen tager 

beslutninger. 

 

7. Kan en almindelig medarbejder sige sin mening hvis han er uenig i 

ledelsens beslutning?   

Hvordan tror du det er i Ukraine? 

Det synes jeg godt man kan, og vi opfodrer at de gør det. Men jeg tror ikke at 

de gør det særlig meget i Ukraine.  Man passer lidt på, men er jo vant til 

hierarki og kan ikke sige chefen imod. Det er svært at tror på sig selv og man 

tror måske at man ikke har ret eller ved ikke nok om det. I Danmark der 

forventer vores chefer at vi siger sin mening og at vi er åbne omkring de 

beslutninger der bliver taget omkring os.  

8. I hvor høj grad er det vigtigt at have gode personlige relationer med den 

øverste ledelse på arbejdspladsen i din virksomhed? Forklare hvorfor det er 

vigtigt, hvis det er. Hvor vigtigt er det i Ukraine? 

Det er vigtigt.  

Især i Ukraine og Indien, når de snakker med vore ledelse så forsøger de at 

snakke høfligt til os og forsøge at have personlige relationer til ledelsen. 

Det kan være man føler sig mere sikkert og det er indlejret at man skal være 

høflig.  

Jeg synes at de er meget formelle og alt for taknemlige og høflige i Ukraine. 

Jeg troede at de var faktisk bedre til at være direkte end inderne. 

De snakker mere indbyrdes med hinanden end at tage problemerne op.  

9. Hvor vigtigt er det at tage initiativ og ansvar i løsningen af 

hverdagsproblemer og vigtige opgaver, for dig og dine kolleger i din 

virksomhed? Har du oplevet nogen problemer med initiativ - og 

beslutningstagning hos de ukrainske medarbejdere i datterselskabet? 

Det er vigtigt i Danmark og det lægger mange danske virksomheder vægt på. 
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Mit indtryk er at det kun er ledelsen der tager initiativ i Ukraine. Måske også 

teamleads. Men de øvrige ansatte gør det der bliver sagt til en og ikke mere ud 

over det. 

 

10. Hvordan forholder du dig generelt til forandringer i din virksomheds 

organisationsstruktur?  Hvordan forholder ukrainerne sig til forandringerne? 

Personligt synes jeg, at forandringerne viser sig tit at være fordel. I de første 

par dage er det svært men det viser sig at være fine løsninger.  

Positive forandringer tages ok i Ukraine, men negative meget negativt. 

Det virker som om de accepterer forandringerne og stoler på hvad der bliver 

besluttet her i moderselskabet i Danmark. 

Det er imponerende at der ikke har været så meget brok og at de rent faktisk 

accepterer det hvis de får det at vide af chefen. Det vil sige at hvis årsagerne 

til forandringerne bliver forklaret en ens øverste ledelse så kan de godt 

acceptere disse forandringer og beslutninger.  

 

11. Synes du at det er vigtigt for virksomheden at have regler, instrukser og 

regulativer som man følger? Hvordan tror du ukrainske ansatte forholder sig til 

regler og formalitet? 

Det kan være nødvendigt på nogle områder. Nogle procedurer er vigtige så 

folk føler sig sikre.  

Det er vigtigt for medarbejderne at have nogle retningslinjer, for så har de 

kontrol over hvordan man skal løse de potentielle problemer. 

Jeg mener at det er vigtigt at have rammer i stedet for direkte og strengeste 

regler. 

Jeg tror at ukrainske medarbejdere vil have meget klare retningslinjer i 

forskellige aspekter. De går også meget op at det skal være klart og detaljeret. 

 

12. Mener du, at du har oplevet misforståelser eller 

kommunikationsproblemer, som var baseret på kulturforskelle i samarbejdet 

med de ukrainske ansatte?  
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Sproglige problemer var der, inderne og ukrainerne har f.eks. forskellige 

dialekter, så nogle var det svært i HR-møder at kunne forstå hvad de mente. 

Der var en der fortalte en historie om at nogle af vores danske medarbejdere 

eller kunder har været til en forretningsmiddag i Ukraine, hvor de fik salo - et 

stykke fedt til forret og drak vodka.  Danskerne prøvede at være med og drak 

sig meget fulde og ukrainerne troede at danskerne som folkefærd også drak 

meget og prøvede også at være med. Til sidst fandt begge partnere ud af at 

ingen af dem endelig gad drikke så meget og at man blot ville imponere 

hinanden. 

En anden ting, at de i Ukraine er meget hurtige til at sige ja men senere 

opdager man at de mente nej. Almindelige medarbejdere er ikke så gode til at 

sige fra, det er kun den ukrainske ledelse der gør det.  

 

13. Har du oplevet tegn på partikularisme eller nepotisme - altså når man 

sørger for sine venner og sine venners venner ved f.eks. ansættelsen eller i 

andre tilfælde i samarbejdet med de ukrainske ansatte? 

Jeg hørt, at der var nogle i vores datterselskab i Ukraine der var ansat på den 

baggrund.  

Jeg tror generelt at ukrainerne holder sammen og er beskyttende overfor 

hinanden.  De holder sammen i de teams de arbejder i på vores datterselskab. 

Man vil ikke blive set som en stikker hvis der en der gør noget forkert i en 

team, og man vil opretholde de personlige relationer med hinanden. 

Danskerne tænker mere på sig selv og siger ud hvis der er noget galt og de 

udpeger en hvis der er noget galt, ”ellers går det ud over mig” - tænker de. 

 

14. Kan du se forskelle mellem dansk og ukrainsk arbejds- og 

ledelseskultur? Hvis ja – hvordan vil du beskrive disse forskelle? 

Det er ofte afhængigt af personer. I DK er man mere uformel, man er 

sarkastisk og jokker med hinanden. Man skal passe på med det i Ukraine og 

sige tingene mere høfligt. 

Danskerne forsvarer sig meget med humor. 
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De fokuserer meget på ledelse i Ukraine. I Danmark er man ikke så imponeret 

og ser sig ikke anderledes fra leder.  Det kan være det er noget med vores 

individualistiske natur at gøre og at man tænker at man er ligestillet uanset 

stillingen og at mere er lige som meget værd som de andre uanset om du er en 

almindelig medarbejder eller en leder. 

Hvad med en paternalistisk ledelse er det ubredt i Ukraine, tror du? (Her 

forklarer jeg hvad paternalisme betyder) 

Ja jeg har hørt om paternalisme før og synes klart at paternalismen er udbredt 

i Ukraine. 

Det virkede også som om vores gamle danske direktør i Ukraine havde selv en 

slag fader rolle og sad på sin trone og havde lidt en beskytter rolle. Han sagde 

altid at han viste selv hvad der var bedst for sine ansatte. 

Du ved også meget til sådan nogle kulturelle dimensioner som feministisk og 

maskulin samfund? 

Hvordan tror du det forholder sig med ukrainerne? 

Ja, det er rigtigt. Faktisk så mener jeg i Ukraine er de er på vej op mod en 

mere feministisk kultur. De har mange kvindelige politikere og så er der 

mange kvindelige ledere.  Også i vores virksomhed har vi mange kvindelige 

ledere i Ukraine. Og det havde jeg ikke umiddelbart troet. Især eftersom at IT- 

branchen er et traditionel mandefag. 

 

 

Bilag 3 

Fortrolighed og anonymitet garanteres. 

Respondenten ønskede at besvare spørgsmål på engelsk 

 

1.   Hvilken stilling har du i virksomheden? 

I am head of sofware development and working abroad directly with our 

development team.  

2.  Hvilke kulturelle forskelle mellem dansk og ukrainsk kultur har du lagt 

mærke til mens du arbejdede med ukrainerne? 

A huge hiarki in Ukraine compared to Denmark. In genereal speaking the boss 

is always right and there are not two opinians, only one, the bosses opinion. 
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The ukraines are very focused on work, money and family, less with friends, 

traveling and entertainment.  

3. Hvilke motivationsfaktorer synes du man skal bruge når man vil motivere 

henholdsvis de ukrainske og de danske medarbejdere?  

In Denmark you must have flexible hours, work less and have a great time at 

work and of course benefits etc..In Ukraine its all about money and be able to 

travel to work as easy as possible and again the money. 

4. Hvad tror du henholdsvis de danske og de ukrainske ansatte foretrækker 

når vi snakker om at give feedback på en udført opgave?  

 Danes like to hear when they have done something good. They expect to get 

some kind of bonus, for ex more vacation or some kind of bonus if they have 

done something good. If its bad they like just to hear how they could have 

done it better. The Ukraines, what i have seen so far, would like to have things 

very specified what they should do before any task. If it was good they expect 

it to be shown on the salery. I do not have any experinece of any bad work so 

far! 

5. Hvad tror du er vigtigst for henholdsvis danske og ukrainske ansatte (i din 

virksomhed) at blive bedømt på/værdsat for?  

Danes appreciate people who is social and open. For them its very important 

to be one in the team at the coffee breaks or lunches. Less focus on the work in 

other words. In Ukraine focus is more invidual and they want it to be 

appreciated by being told as an invidial about their job and it should be shown 

at the pay check at the end.  

6. Hvem tager beslutninger på arbejdspladsen i din virksomhed og 

datterselskabet i Ukraine?   

The CEO in Denmark and me here in Ukraine but in most cases always with 

an open discussion first about the decision.  

7. Kan en almindelig medarbejder sige sin mening hvis han er uenig i 

ledelsens beslutning?  Hvordan tror du det er i Ukraine?  

Normally Ukrianians don`t have any opionion on their own if they not being 

asked to have one. In Denmark everybody trying to shout out their opionion 

but the boss will have the last word. The difference lay on the end result. The 
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dk leader will very often listen and do what he thinks benifit the company. In 

Ukraine the boss will do what he believes benifit him and nothing else.  

8. I hvor høj grad er det vigtigt at have gode personlige relationer med den 

øverste ledelse på arbejdspladsen i din virksomhed? Forklare hvorfor det er 

vigtigt, hvis det er. Hvor vigtigt er det i Ukraine? 

Its very good to have a good releation with your boss in any country but it 

doesnt need to be personal. Denmark is more strict proffesional with the work. 

In Ukraine its very important with a very good personal relation to your boss 

if you would like to stay. Its like very old fasion style for an skandinavian.   

9. Hvor vigtigt er det at tage initiativ og ansvar i løsningen af 

hverdagsproblemer og vigtige opgaver, for dig og dine kolleger i din 

virksomhed? Har du oplevet nogen problemer med initiativ - og 

beslutningstagning hos de ukrainske medarbejdere i datterselskabet? 

In general noone take any initativ more than the things they got employed for 

in Ukraine and you dont in general suggest things upwords. In Denmark the 

organisation is more flat and everyone and everybody should do what they can 

to improve things at work. In Denmark everybody can take a decision about 

small things, in Ukraine only the chief should take any decision.  

10. Hvordan forholder du dig generelt til forandringer i din virksomheds 

organisationsstruktur?  Hvordan forholder ukrainerne sig til forandringerne? 

DK-> everything can be improved so lets do it and see if it got better. 

Sometimes its not even really thought through.  

UA-> Every change is bad and nothing good can come out from it, at least not 

to the opposite is proven.  

11. Synes du at det er vigtigt for virksomheden at have regler, instrukser og 

regulativer som man følger? Hvordan tror du ukrainske ansatte forholder sig til 

regler og formalitet? 

In Denmark rules should be in place but they can always be changed if 

needed. In Ukraine you will have stricted rules, even more rules, but everyone 

trying to avoid them without getting caught, if it can benifit the person. 

12. Mener du, at du har oplevet misforståelser eller kommunikationsproblemer, 

som var baseret på kulturforskelle i samarbejdet med de ukrainske ansatte?  
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Everyday it is problem with the communication. In genereal things never get 

100% and you need to have someone who you can trust who check the work. 

You also have the language problem in general which most people seem to 

miss. A yes doesnt need to be a yes, it could be a no in english and only yes to 

the statement. This becuase the russian language answer to the statment so for 

ex: 

12.1.1.1 Statment”..so you will not do it?” 

12.1.2 In english, ”No, I cant.” 

12.1.3 In russia, ”yes,  I cant”  

The last answer is not possible in english but very common answer for a 

russian native speaker who answer in english.  

 

13. Har du oplevet tegn på partikularisme eller nepotisme - altså når man 

sørger for sine venner og sine venners venner ved f.eks. ansættelsen eller i 

andre tilfælde i samarbejdet med de ukrainske ansatte? 

Nepotisme is still alive in Ukraine even if it was worse durnig sovjet. In 

general that dont work in Denmark at all. If someone will do that in public 

service you will probably get jailed for it. Partikularisme can be found in both 

countries BUT the main difference is that it only work in dk if you can do and 

are qualified for the tasks. 

14. Kan du se forskelle mellem dansk og ukrainsk arbejds- og ledelseskultur? 

Hvis ja – hvordan vil du beskrive disse forskelle? 

Its very stricked culture in Ua, you dont question your leader. To give a 

person responsibilty in UA means he or she will grow miles and suddenely 

become a very important person. In dk that more and less mean a point of 

contact and everyone can question and or suggest things for the leader.   
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Bilag 4 

  
Fortrolighed og anonymitet garanteres. 

 

1. Hvilken stilling har du i virksomheden? 

Jeg er tidlig HR-manager i virksomheden 

2. Hvilke kulturelle forskelle mellem dansk og ukrainsk kultur har du lagt 

mærke til mens du arbejdede med ukrainerne? 

 Det som jeg har bemærket er bl.a. eksistens af formelle regler både på 

arbejde og i offentligt liv. Tingene skal siges på en seriøs måde, man skal 

virkelig mene det når man snakker med ukrainske medarbejdere. Samtidigt 

skal man passe på med at sige tingene alt for direkte, man skal på en måde 

pakke dem ind, så de ikke bliver fornemmede og forskrækkede. 

Kommunikationen med ukrainske medarbejdere skal være meget høflig, men 

skal huske alle de der fine fraser og de foretrække også informationer på 

skrift, som skal også være formale og venlige. 

3. Hvilke motivationsfaktorer synes du man skal bruge nå man vil 

motiverer henholdsvis de ukrainske og de danske medarbejdere? 

Jeg har dannet mig et indtryk af at ukrainerne er lidt mere materialistiske end 

vi er her i Denmark. Penge er nok den motivationsfaktor som er meget 

udpræget på ukrainske arbejdspladser. Derudover skal de altid få at vide at de 

er gode nok, man skal rose dem. Sådan noget som en formel anerkendelse af 

hele virksomheden er også meget vigtig for de ukrainske medarbejdere.  

Ukrainerne er lidt mere hierarkisk opbygget end vi er her i Danmark, så 

anerkendelse fra chefen er vel også meget vigtig for dem samt det at chefen 

roser den pågældende person offentligt i virksomheden.  

4. Hvilke andre motivationsfaktorer, udover de materialistiske, 

foretrækkes af de ukrainske medarbejdere? 

Hvis vi snakker om sådan noget som tryghed på arbejdspladsen, som er 

muligvis er vigtig for de fleste ukrainerne, så vil jeg mene i IT- branchen er 

behov for trygheden ikke særlig stor, da man som en IT- medarbejder kan altid 

finde et job uanset om det er i Ukraine eller Danmark, tror at det er endnu 
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nærmere at gøre det i Danmark selvfølgelig. Men det er nok i andre ukrainske 

brancher end i IT at man er mere tryghedsorienteret.  

Hvad angå sådan nogle motivationsfaktorer som muligheden for udvikling på 

arbejdspladsen og selvrealisering, så tror jeg at danskerne er mere fokuserede 

på det end ukrainerne er. Det er en selvfølgelig i Danmark at der eksisterer 

muligheden for at opnå disse ting på ens arbejdsplads. Ukrainerne har nok 

behov for lidt andre behov, som jeg nævnte før. 

  

5. Hvem tager beslutninger på arbejdspladsen i din virksomhed og 

datterselskabet i Ukraine?   

 For det meste er det vores managers som sidder i Danmark, som tager de 

overordnede beslutninger, men selvfølgelig er den ukrainske management er 

også lidt med, det kommer an på hvilke beslutninger der skal tages. Inden de 

tager nogle beslutninger skal de for det meste informere os om det og det er de 

også gode til. 

 

6. Hvor vigtigt er det at tage initiativ og ansvar i løsning af 

hverdagsproblemer og vigtige opgaver, for dig og dine kolleger i din 

virksomhed? Har du oplevet nogen problemer med initiativ - og 

beslutningstagning hos de ukrainske medarbejdere på datterselskabet? 

Det er meget vigtigt at kunne selv tage initiativ og ansvar og det er isser 

vigtigt når man arbejder i en IT-virksomhed, for hvis man som en IT- udvikler 

ved hvordan projektet kan gøres mere effektivt og bedre skal man sige til og 

ikke bare blindt udføre det man blev bedt om at gøre.  Det samme gælder også 

andre medarbejde så som HR- medarbejdere, som jeg har primært med at 

gøre. 

Tænkning udenfor boksen - som jeg kalder det, er meget vigtigt.  De ukrainske 

medarbejdere kunne godt være lidt bedre til at selv at tage initiativ, da det vil 

gavne hele virksomheden. Nogle gange er de bange for at sige til eller fra, de 

skal være mere beslutsomme. 
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7. Hvordan forholder du dig generelt til forandringer i din virksomheds 

organisationsstruktur?  

Ja synes at virksomhed skal følge markedsudvikling og forandre sig efter de 

behov der er på markedet. Jeg synes at forandringer er nogle gange 

nødvendige og at det er et tegn på at man kan blive endnu bedre og mere 

innovativ. 

8. Synes du at det er vigtigt for virksomheden at have regler, instrukser og 

regulativer som man følger? 

Ja, de skal være til stede, men det er ikke alle der den og ikke alle 

virksomheder der bruger dem. Disse regler kan altid ændres undervejs hvis 

man finder ud af at de ikke fungerer. Jeg tror at i Ukraine bruger de regler og 

instrukser i høje grad end vi gør her i Danmark, da de kan lide at alt er 

skrevet ned og at man har noget at forholde sig til og følge.  

9. Mens du arbejdede med de ukrainske ansatte, havde du oplevet nogle 

misforståelser eller kommunikationsproblemer, som var baseret på 

kulturforskelle?  

Ja, du kan måske selv huske et par episoder, mens du har været ansat her.. 

Bland andet den gang vi bad dem om at skrive deres mening om vores ny 

brandingstrategi. De blev forvirrede og gik til sin ukrainske HR- manager for 

at spørge og klage over det. Ud fra det har jeg lært at ukrainerne skal have en 

hel del baggrundsmateriale og en stor indledning angående hvem du var og 

hvorfor er det lige dem vi skal have svar fra. De virkede lidt usikre og bange. 

Og så skal man huske at være ekstra høflig og venlig i skriftlig kommunikation 

med dem og sige til dem hvor meget vi værdsætter deres bidrag og hjælp til 

den pågældende opgave.  

10. Efter at have arbejdet med de ukrainske ansatte, har du oplevet nogle 

tegn på partikularisme eller nepotisme- altså når man sørger for sine 

venner og sine venners venner ved f.eks. ansættelsen eller i andre 

tilfælde? 

Ja, det har jeg, faktisk så gør man det også i Danmark, bare ikke så tit som i 

Ukraine tror jeg. I Ukraine er det vist mere udbredt og er mere normalt. Det 

eneste problem som kan opstå ved det er at hvis den anbefalede person viser 
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sig at være rigtig dårlig til jobbet, sætter det ham der har anbefalet i dårligt 

lys. Vi har vist et par eksempler på at i vores ukrainske datterselskab er ansat 

nogle som blev anbefalet af sine familiemedlemmer.  

11. Efter at du har prøvet at arbejde med ukrainerne, kan du se nogle 

overordnede forskelle mellem dansk og ukrainsk arbejds- og 

ledelseskultur? 

Ja, det er generelt forskelle i sådan nogle ting som eksistens af hierarkisk 

system og tankegang hos de ukrainske medarbejdere, alt skal godkendes, man 

skal give feedback på alt hvad ukrainerne gøre, danskerne arbejder lidt mere 

individuelt og behøver ikke at få feedback på det hele. Ukrainerne skal altid 

vide hvem chefen er så, hvem er vigtig her og hvem bestemmer. De er også 

meget gruppeorienterede, hvor vi er mere individualistiske. Selvom vi 

danskere kan finde ud af at arbejde i gruppen er vi stadig hver isser 

individuelle personer, men når man er i gruppe i Ukraine står man for 

hinanden og beskytter hinanden. Så hvis det går galt er det hele gruppens 

skyld og der bliver ikke udpeget en.  

 

12. Hvordan tror du at man kan reducere kulturbaserede misforståelser 

mellem danske og ukrainske medarbejdere?  

Jeg synes at danskerne skal være mere høflige og mere bløde når de 

kommunikerer med ukrainerne. De skal være opmærksomme på at ukrainerne 

skal have en speciel tilgang, mere indirekte, mere blød og mere forklarende. 

Ukrainerne skal også trænes i dansk arbejdskultur, de skal vide at danskerne 

er mere direkte og vil ikke bruge tid på overflødige informationer. De vil 

dirket gå til sagen og ikke snakke udenom. Ukrainerne er meget stolte over sin 

kultur og er meget nationalistiske, nogle gange oplever man at de vil ikke i 

dybden med at lære omkring danskerne. De skal nogle gange overbevises og 

overtælles før de siger ja og det kan være svært for en dansker at forstå. 
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Bilag 5 

Fortrolighed og anonymitet garanteres. 

 

          1. Hvilken stilling har du i virksomheden? 

Projektdirektør og Globalansvarlig for leverancer. Jeg rejser til Ukraine hver 

anden måned for at koordinerer projekterne.  

2. Hvilke kulturelle forskelle mellem dansk og ukrainsk kultur har du lagt 

mærke til mens du arbejdede med ukrainerne? 

Umiddelbart så virker de mere introverte – sådan lidt indadvendte i forhold til 

os danskerne. Det tager længere tid for dem at åbne sig for fremmede. Til 

gengæld så snart de lærer en at kende og når man vinder deres fortrolighed, 

så åbner de sig mere.  

De er også lidt machoagtige og presser mere på for at få sine ting igennem. 

De virker som en meget stolt folkefærd, så man skal være lidt diplomatisk når 

man kommunikerer med dem. Hvis de får noget kritik så går de helt i baglås 

og virker helt selvforsvarlige. Det er som om de bliver stødt og ramt på deres 

stolthed. 

I Danmark er man mere vant og åbnet til kritik, der er ikke noget der er sort 

og hvidt i DK. 

Ukrainerne er også ekstremt ambitiøse, også selvom mange af de ambitioner 

er urealistiske. De vil have det hele og på en gang. De vil gerne hurtigt blive 

til en chef eller direktør uden at gennemgå selve udviklingsprocessen.  I 

Danmark forstår man bedre at man skal vokse op og arbejde sig op af for at få 

en høj stilling. Det kan skyldes at der forbundet en slags status i Ukraine når 

man opnår en høj stilling. 

Ukrainerne er også meget autoritære mennesker. F.eks. dem der sidder som 

teamleaders betragtes som autoritære personer i forhold til øvrige ansatte.  Vi 

arbejder på at udligne denne forskel i vores virksomhed.  

Det er mere hierarkisk opbygget i Ukraine.  

Ukrainerne er meget nysgerrige og sociale, de kan godt lide at komme til 

Denmark og besøge os her. 

Forretningsmæssigt er de mere lukkede end i social liv. 
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De vil også altid vise at de har styr på det hele og er derfor bange for at lave 

fejl.  Det tage lidt tid før de fortæller at der er problemer med noget. 

De prioriterer familien relativt højt og jeg kan se hvor vigtigt det er for dem. 

3. Hvad tror du foretrækker henholdsvis de danske og de ukrainske ansatte 

når vi snakker om at give feedback på en udført opgave?  

Danskerne kan lide at få alt slags feedback. 

Positiv feedback tages godt i Ukraine. Negativ feedback har de meget svært 

med at tage.  De er som regel meget uenige hvis man giver dem kritik eller 

negativ feedback. 

4. Hvad tror du er vigtigst for henholdsvis danske og ukrainske ansatte i din 

virksomhed at blive bedømt og værdsat på? 

Ukrainerne vil gerne bedømmes helt fagligt og på de konkrete opgaver som de 

løser. Danske medarbejde også vil bedømmes hvordan de fungere socialt, 

hvor gode de er til at gøre noget ekstra og til at komme med nogle ideer.  

5. Hvem tager beslutninger og ansvar på arbejdspladsen i din virksomhed og 

datterselskabet i Ukraine?   

I Damnark har alle ansvar til at komme med forslag til forbedringer. Det er de 

ikke så gode til i Ukraine.  Vi ønsker at alle i Ukraine har et ansvar, men indtil 

videre er det kun teamleads som gør det og ikke så meget de øvrige ansatte.  

6. Kan en almindelig medarbejder sige sin mening hvis han er uenig med 

ledelsens beslutning?  

Ja, absolut og det opfodrer vi at alle vores medarbejdere gør i vores ukrainske 

datterselskab. På nuværende tidspunkt er det primært på seniorniveauet at 

medarbejderne begynder at gøre det mere og mere. Der er stadig et stykke vej 

i Ukraine.  

Vi vil gerne have at de forholder sig kritisk til de opgaver de får, men det gør 

ukrainerne som regel ikke, de gøre bare de ting som de får at vide, uden at 

gøre noget ekstra. 

En dansk udvikler (hvis han finder ud at det opgaven kan gøres bedre) vil med 

det samme sige til en kunde- det her kan gøres bedre og så fortælle hvordan. 
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7. Hvor vidt er det vigtigt at have gode personlige relationer med den øverste 

ledelse på arbejdspladsen i din virksomhed og i det ukrainske datterselskab? 

Forklare hvorfor er det vigtigt, hvis det er. 

 Ja mener at det vigtigt at have gode relationer med ledelsen. For Ukrainerne 

tror jeg at der lige noget statuselement i det og jeg kan tydeligt mærke at det 

er meget vigtigt for dem. De giver dem en personlig eller en faglig 

tilfredsstillede hvis man har en god personlig relation med den øvreste ledelse. 

Ukrainerne bruger hinanden meget i forhold til karriere.  

 

8. Er de gode til at samarbejde med hinanden og dele erfaringer med 

hinanden? 

Nej, det er de ikke. De snakker ikke rigtig sammen på tværs af teams. Jeg har 

flere gange holdt sådan nogle workshops hvor de skulle lære at dele 

erfaringer og viden. Det gør de ikke af sig selv, som vi gør i Danmark, man 

skal få dem til at gøre det og få dem til at kommunikere på tværs af teams og 

organisationen.  

 

9. Hvordan forholder du dig generelt til forandringer i din virksomheds 

organisationsstruktur?  

Jeg mener at der kan godt være noget modstand i starten. Det påvirker og 

bekymrer dem meget.  

Men så falder de til ro med tiden. 

 

10. Hvordan mener du at man skal motivere henholdsvis de danske og 

ukrainske medarbejdere?  

Man skal følge mere op på ukrainske medarbejdere end man skal på de 

danske. Danske kan man motivere i høj grad ved at give dem mere frihed og 

mere ansvar og det oplever jeg ikke i Ukraine.  

Styring af de ukrainske folk skal være lidt mere struktureret og lidt mere 

styret. Jeg føler ikke at de vil tage ansvar og styre selv processen. De bliver 

motiveret af faglig udvikling og så selvfølgelig løn- som er essentiel i Ukraine. 
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De bliver også motiveret at blive linket direkte til kunderne og at samarbejde 

med de udenlandske kunder samt at komme på besøg til kunderne i DK.  

Betydning af de materielle faktorer skyldes formentlig at de har mere at miste 

end det vi har i DK.  Det virker som om de er meget drivet af statussymboler. 

De vil gerne vise udadtil at man tjener godt og det kan ses på deres biler og 

tøj. Det har jeg oplevet da jeg gik på gaderne i Kiev. 

Ukrainerne har ikke behov for de der bløde motivationsfaktorer som 

danskerne har. 

De vil også gerne få betalt deres frokost og så får holdt nogle sociale 

arrangementer,  

11. Synes du at det er vigtigt for virksomheden at have regler, instrukser og 

regulativer som man følger? 

Ukrainerne vil gerne have regler og struktur i de der organisatoriske 

processer. De vil gerne have klar retningslinjer. Til daglig dagen vil de gerne 

have struktur. 

For danskerne er det meget lidt vigtigt. De forstår at der er brug for faste 

processer og regler, men jeg tror ikke at de trives specielt godt under alt for 

faste rammer. 

12. Mens du arbejdede med de ukrainske ansatte, havde du oplevet nogle 

misforståelser eller kommunikationsproblemer, som var baseret på 

kulturforskelle?  

Nogle gang tror man at de har forstået en ting, men så oplever man at de slet 

ikke har forstået det. Men det sker mere i Indien end i Ukraine.  

Ledelsesmæssigt har jeg oplevet nogle kulturelle ting. I Ukraine forventer de 

at deres chef tager hånden om dem.  Som chef i Danmark der er det rent 

arbejdsrelateret.  F.eks. ukrainerne forventer at vi som en virksomhed hjælper 

dem at komme igennem den økonomiske krise de har i Ukraine og de 

problemer de har i forbindelse med den. I Danmark vil man ikke forvente at en 

virksomhed vil gå ind og hjælpe personligt hver medarbejder.  

Jeg har også bemærket at i vores partnervirksomheder eksister der en 

personlig relation mellem en medarbejder og ens chef.  Men forventer en slags 

beskyttelse og omsorg end rent arbejdsrelateret forhold mellem chefen og 
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medarbejderen. Der er et stærkere bånd mellem medarbejder og en chef. Der 

skal siges at disse virksomheder drives af ukrainske ledere. 

Vi er sådan lidt mere faglige ledere i Danmark end lederne i Ukraine. 

Vi ansætter de mennesker som kan arbejde med frihed under ansvar og det er 

en hel anden arbejdsform end det de vant til. 

 

 

Ja, du mener at lederne i Ukraine er mere paternalistiske? ( herunder forklarer 

jeg hvad paternalisme betyder ) 

Ja, helt sikkert. Der er sådan en slags personlig bånd mellem lederne og 

medarbejderne.  

 

Når man mødes med en ukrainsk leder vil han først snakke personligt og så 

bagefter komme til sagen. Det har jeg i hvert fald selv oplevet.  

 

13. Efter at have arbejdet med de ukrainske ansatte, har du oplevet nogle tegn 

på partikularisme eller nepotisme- altså når man sørger for sine venner og sine 

venners venner ved f.eks. ansættelsen eller i andre tilfælde? 

Ja, det har jeg hørt at det foregår i en høj grad i Ukraine. 

14. Efter at du har prøvet at arbejde med ukrainerne, kan du se nogle forskelle 

mellem dansk og ukrainsk arbejds- og ledelseskultur? 

Danskerne bredder sig og tager initiativ, hvor ukrainerne arbejder kun 

indenfor de rammer de har fået. Vi prøver at give dem mere frihed, men man 

kan klart se at det er de ikke vant til og det er ikke naturligt for dem som det er 

for os danskere. 

Organisationsstrukturen er meget hierarkisk opbygget.  

Ledelsesmæssigt, klassisk ukrainsk ledelse er meget autoriseret. I Danmark, 

der lederen ofte i en høj grad en coach og vejleder, som prøver at 

argumentere for hvorfor man går den ene eller den anden vej. I Ukraine tror 

jeg at det er chefen der bestemmer og man behøver ikke at retfærdiggøre 

hvorfor man går den ene eller den anden vej. Lederne i Ukraine kan også 
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finde på at råbe af sine ansatte. Jeg har oplevet nogle af vores teamleaders i 

Ukraine råbte af deres kolleger og det var vi meget uenige i.  

Der er mange kvindelige ledere i Ukraine, selvom jeg tror at der er flest 

kvindelige ledere i Denmark. Vores chauffør i Ukraine mener at det vil være 

bedre med en mandlig leder.  

I Ukraine er der er også en stor afstand mellem leder og en medarbejder. 

I Ukraine vil de også have klare retningslinjer og vil helst undgå usikkerhed 

og vil gerne have mindre risici og have præcise instruktioner. De stiller mange 

spørgsmål og vil helst undgå at lave fejl. 

 

 
Bilag 6 

Fortrolighed og anonymitet garanteres. 

 

  1. Hvilken stilling har du i virksomheden? 

   System administrator.  

 

2. Hvilke kulturelle forskelle mellem dansk og ukrainsk kultur har du lagt 

mærke til mens du arbejdede med ukrainerne? 

 

De taler desværre ikke så meget engelsk, i en hel team er der kun en der 

snakkede engelsk. Nogle gange er det ikke fordi de ikke kan, men også fordi de 

ikke vil. 

De er meget reserverede og tilbageholdende hvis de har nogle ønsker eller 

ting de vil have. 

De vil ikke brokke sig så meget, hvis der går noget galt og vil ikke spørge hvis 

der er noget de har misforstået.  De virker lidt tilbageholdende og 

reserverede.  

Jeg har oplevet at de snakker sammen i fællesskab og så udvælger en som skal 

snakke for hele gruppens veje. Det virker som om de foretrækker at tage 

beslutninger i fællesskab. 
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3. Hvilke motivationsfaktorer synes du man skal bruge når man vil 

motivere henholdsvis de ukrainske og de danske medarbejdere? 

For ukrainerne tror jeg at det er lønnen. Jeg blev selv spurgt af ukrainerne 

hvor meget vi får her i Danmark i løn. 

Danskerne har lidt andre behov tror jeg, personligt for mig er det vigtigt at 

kunne selvrealisere de krav der er i min arbejdsopgave. Det hele skal være 

perfekt indenfor mit område, da vi er ikke så mange.  

4. Hvem tager beslutninger på arbejdspladsen i din virksomhed og 

datterselskabet i Ukraine?   

Jeg arbejder lidt mere selvstændigt, men jeg skal altid have et budget til det. 

Jeg kommer med nogle forslag og anbefalinger til ledelsen og de tager 

beslutningen. 

I Ukraine er det teamleders der tager beslutninger. I Ukraine forventer 

medarbejderne at ledere tager beslutninger og de ser meget op til en leder. 

 

5. Kan en almindelig medarbejder sige sin mening hvis han er uenig i 

ledelsens beslutning?  

I Danmark er folk mere åbne omkring deres meninger og de vil sige hvad de 

mener, en leder betyder ikke så meget i Danmark som det gør i Ukraine. Hvis 

der er nogle ting der ikke fungerer så vil man bare sige det i Danmark. 

Jeg har oplevet at hvis ukrainerne er uenige vælger de at snakke om det i 

gruppen og udvælger sin teamleder, som skal sige det videre til en direktør. 

De vil ikke selv gå direkte til direktøren og sige deres mening. 

 

6. I hvor høj grad er det vigtigt at have gode personlige relationer med den 

øverste ledelse på arbejdspladsen i din virksomhed? Forklare hvorfor det er 

vigtigt, hvis det er. 

Det er kun til nogle større begivenheder chefen begynder at møde ansattes 

familie i Danmark. Ellers involverer han sig ikke i sine ansattes private liv. 

For de fleste danskere efter arbejdet er de ikke så meget interesseret i at gøre 

noget sammen efter arbejde eller lære en at kende.  

I Ukraine er det vist lidt anderledes. 
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7. Hvor vigtigt er det at tage initiativ og ansvar i løsningen af 

hverdagsproblemer og vigtige opgaver, for dig og dine kolleger i din 

virksomhed? Har du oplevet nogen problemer med initiativ - og 

beslutningstagning hos de ukrainske medarbejdere i datterselskabet? 

Det er vigtigt. Det bliver værdsat af ledelsen hvis du tager initiativ i DK. Hvis 

du ikke gør det i Danmark, så vil folk brokke sig. 

I Ukraine skal det koordineres flere steder inden de tager initiativ og 

beslutning og det kan godt være et problem eller udfordring.  

 

8.    Hvordan forholder du dig generelt til forandringer i din virksomheds 

organisationsstruktur?  

Forandringer er en god ting, forandringer skal bare ikke påvirke 

udskiftningen i de ansatte. Virksomheden er nødt til at udvikle sig for at 

tilpasse markedsudvikling. 

I Ukraine er det mentalt svært at tage forandringerne til sig. Det er svært for 

dem at forstå hvorfor man skal ændre noget. 

 Sådan noget som navneskift eller brandingstrategier er for ukrainerne spild af 

tid. 

 

 

1. Synes du at det er vigtigt for virksomheden at have regler, instrukser og 

regulativer som man følger? 

Nogle nedskrevne regler skal der vel være. Men i Danmark agerer vi mere ud 

fra situationen end ud fra reglerne. I Ukraine der forholder de sig mere til 

regler og procedurer.  

2. Har du oplevet misforståelser eller kommunikationsproblemer, som var 

baseret på kulturforskelle i samarbejdet med de ukrainske ansatte?  

Ukrainerne er gruppemennesker og de nogle gange mangler lidt 

selvstændighed og individualitet. De holder sig meget til hinanden og vil ikke 

åbne sig så meget overfor en dansk kollega medmindre de kan ham rigtig 

godt. 
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Der er også en lang distance mellem en almindelig medarbejder og en leder. I 

Danmark er man jo liberal, i Danmark mener vi ikke at lederen ikke 

nødvendigvis en kompetent person. Vi er mere frigjorte og selvstændig og 

individuelle.  Disse forskelle kan være med til at skabe problemer hvis man 

ikke tager hensyn til dem. 

 

3. Har du oplevet tegn på partikularisme eller nepotisme - altså når man 

sørger for sine venner og sine venners venner ved f.eks. ansættelsen eller i 

andre tilfælde i samarbejdet med de ukrainske ansatte? 

I Danmark gør man det kun i lidt større virksomheder, men disse mennesker 

skal arbejde i forskellige afdelinger. 

Vi har oplevet et par episoder i Ukraine, hvor man har ansat ud fra bekendte 

relationer og ikke udefra hvilke kompetencer personen havde.  Så jeg tror at 

det er udbredt i Ukraine.  

4. Kan du se forskelle mellem dansk og ukrainsk arbejds- og 

ledelseskultur? Hvis ja – hvordan vil du beskrive disse forskelle? 

I Danmark forsøger vi at samarbejde og tage nogle fælles beslutninger, hvor 

alle er med, men det kan godt være at det er fordi vi er en lille virksomhed.  

Teams i Ukraine arbejder de hver for sig og ikke snakker så meget med andre 

teams. 

Der er også en slags konkurrence mellem IT- programørene. Det giver en 

slags prestige og det giver respekt blandt gruppemedlemmer. De søger blot 

anerkendelse blandt de mennesker de arbejder med. Men denne fænomen er 

noget som er fælles for både danske og ukrainske medarbejdere da det er 

noget som lægger meget til IT-folk.  
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Bilag 7 

Гарантируется полная анонимность (Ваше имя не будет упоминаться) 

 

1. Какая у Вас должность в компании? 

Teamleader, developer 

2. Расскажите поподробнее, какие различия между датской и украинской 

культурой, Вы заметили, работая в датской компании? 

Датчане менее склоны перерабатывать и они более расслаблено 

относятся к работе. У них постоянно какие-то извинения, то ребѐнок, 

то курсы, то какой-то отпуск, то ещѐ что-то.  Наши датские коллеги 

не всегда доступны. Датчанин является защищѐнным работником, 

защищенный государством и своим профсоюзом.  В Дании  занимаются 

и работают с тем, что им нравится и будет жить в достатке, а на 

Украине занимаются тем, что может прокормить семью. Кроме, того 

в Дании не так важно уважение в обществе как на Украине. Неважно 

дворник ли ты или банкир, уважение в обществе одинаковое. На 

Украине очень важно имеет высокий титул или должность. Титлы 

дают человеку осознание личного превосходства и преимущества одних 

над другими. Кроме того, украинцы видят в этом огромное 

преимущество, которое можно использовать в своих целях.   

Датчане больше склоны донести и поделиться недовольствами.  То 

есть, разговаривая с тобой, они очень вежливые, однако за твоей 

спиной, они могут донести шефу или сделать, что-то в свою пользу. 

Они довольно-таки двуличные и приоритируют свои индивидуальные 

цели.  Украинцы не так склоны к доносу. 

3. Насколько важны для вас связи в Вашей области занятности и вообще 

важно ли иметь связи на Украине? 

Связи - это первый приоритет. Если человек хочет чего-то добиться в 

жизни и преуспеть, то связи - это то, что может ему реально 

поможет. Неформальные и личные отношения очень важны. Если ты в 

хороших связях с чиновниками, то легче чего-то достать, что-то 

сделать по блату. А если установленных хороших связей у человека нет- 
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то это автоматически значит, что ожидать нечего не стоит, если 

только ты много денег не заплатишь за информацию или какую-то 

услугу.  На работу берут в первую очередь по знакомству, а потом 

смотрят на знания. Очень редко бывают исключения.  

4. Как Вы относитесь к устройству на работу по знакомству? 

Я считаю, что это вполне нормально, это факт, что это то - что 

срабатывает на Украине. 

5.  Как Вам кажется, нужно ли мотивировать украинского работника, и 

как мотивирует своих сотрудников та компания, в которой Вы работаете 

на данный момент?  

Деньги - это самое главное.  В IT-секторе мы конечно немножко уже « 

зажрались», а так во всех других украинских компаниях, это деньги. 

Деньги- это сильный мотиватор, так как  страна та у нас бедная.  

Статус - тоже очень важный, так как на тебя смотрят люди в 

обществе – очень важен.  Поездки за границу тоже важный мотиватор 

в украинских компаниях. Это ещѐ с советского времени у нас осталось,  

тогда ведь никого никуда не отпускали во времена в СССР, все думают, 

что за границей все сказочно и красиво.  

Фрукты, оплаченный обед – это не так мотивирует, так как у нас 

зарплата перекрывает это всѐ во много раз. Украинцы многие и не 

смотрят на карьерный рост, так как это ещѐ не чего не значит, что 

если ты уйдѐшь из одной компании, будучи топменеджером в другую 

компанию с тем же статусом и должностью, так как там уже 

набрали своих по знакомству и  всѐ надо тебе сначала начинать.  

6. Кто несѐт ответственность в украинских компаниях? 

На Украине вообще несѐт ответственность шеф, но шеф часто 

скидывает вину на своих работников, если, что-то идѐт не так.  Есть  

даже такое выражение « Начальник умный, рабочий дурак». 

 

7. Как Вы думаете, должны ли все сотрудники компании участвовать в 

принятии важных решений?  



 116 

Нет, не должны. Принятие решений подразумевает под собой 

ответственность. Ответственность не должна быть коллективной, 

если ответственность на себя взяли слишком много народу- то никто 

ответственности не несѐт. Проинформировать важно, но вовлекать 

всех в принятие решений не следует. 

8. Как Вы относитесь к  переменам в организационной структуре 

компании? 

Украинцы бояться принимать изменения. Украинцы в большинстве 

своем консерваторы.  В Украине работники скептически относятся к 

изменениям. В Украине не так распространена корпоративная 

культура. Молодые специалисты чуть лучше относятся к изменениям, 

но всѐ равно скептически. Очень важно дать работнику детальное 

объяснение, если руководство в компании решило что- то изменять.  Но 

мы считаем, что если привычно, то зачем что-то менять, если можно 

всѐ оставить.  

В Дании, я думаю, им легче относится к изменениям в компании, у них 

нет такого страха перед несходством, как у украинцев. Что – то 

изменилось, тебе не понравилось, пошѐл и нашѐл другую работу, а в 

Украине, так сделать нелегко.   

9. Как Вы считаете, можно ли возразить директору компании или 

руководству компании, если Вы не согласны с их  решением или их 

мнением? 

Нет, потому - что это бесполезно. Есть даже такая поговорка « 

Начальнику видней».  На Украине ведь начальник – это не выборная, а 

полученная позиция, за которую они держаться. Возразить можно 

только слабому начальнику, а сильный начальник, он будет с позиции 

самосохранения даже если он и не прав, отстаивать свою точку зрения. 

И система в Украине это позволяет. Чтобы это поменять, то надо, 

чтобы поменялись отношения между начальником и подчинѐнным.  

А вот в Дании, я сколько здесь по работе приезжал, то заметил, что все 

сотрудники защищены законом, и не бояться начальника. Все равны и 

солидарны, поэтому датчане воспринимают начальника не как 
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беспрекословный авторитет, а как простого, равного себе человека, у 

которого просто другая своя зона ответственности. Он не лучше и не 

хуже, он просто выполняет свою работу. Если сотрудники наравне со 

своим начальником, это тоже несѐт за собой свои проблемы. 

Сотрудник может обнаглеть и вносить сумятицу, если, например 

начальник даѐт много свободы и ответственности. Так как работник 

может переложить на другого человека ответственность или сказать 

« Моя хата скраю, я ничего не знаю». Начальник должен быть 

начальником, а подчиненный подчиненным.  

10. Какую роль должен выполнять шеф перед своими подчиненными? 

Как Вы относитесь к патерналистическому типу лидерства?  

Начальник должен быт вдохновителем особенно в нашем ИТ- секторе. 

На Украине, многие работники считают хорошим начальником - 

человека с твѐрдой рукой.  

На Украине очень развито патерналистическое лидерство. Со стороны 

работников есть огромная потребность в патреналистическом 

лидерстве, который позаботиться, защитит в случае чего. Особенно 

такая потребность у людей с 30 лет. Предпочитая такой тип 

лидерства люди, передают на своего лидера всю ответственность.  

11. Начиная бизнес на Украине, как Вы считаете, насколько важно 

установить личные отношения перед подписанием контракта или 

договора? 

Если бизнесмен приезжает на Украину, с целью подписанием контракта 

или заключением договора, то ему обязательно следует установить 

хорошие личные отношения с потенциальным партнѐром. Надо пойти в 

кабак или в ресторан, выпить и узнать друг друга. Человек не станет с 

тобой открывать бизнес, не войдя в круг доверия, и не узнав друг друга.  

Украинец не станет подписывать контракт, не узнав как следует 

своего партнѐра.  
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12. Что для Вас важнее в работе  долгосрочные отношения  или много 

краткосрочных связей и знакомых на работе? Аргументируйте свой 

ответ. 

Для украинцев важно открыться и поделиться своими проблемами со 

своими коллегами. На Украине люди открываются гораздо больше друг 

другу на работе и готовы поделиться своими мыслями гораздо больше, 

чем датчане со своими коллегами.  

 

13. Что для Вас важнее сделать всѐ соответственно указаниям или 

проявить свою инициативу и предложить наилучший способ решения 

задачи? 

Действовать по указаниям – всегда гораздо более безопасная тактика, 

которую можно следовать, ты снимаешь с себя ответственность, не 

надо не о чѐм дополнительном думать.  Инициатива- вещь хорошая, так 

как она всегда приводит к лучшему результату. Но из-за того, что мы 

не верим, что инициатива всегда принимается, то мы сделаем как нам 

сказано.  Исторический опыт показывает, что инициатива и 

самовыражение не всегда срабатывает. Обычный украинец хотя и 

знает как лучше, но сделает, как ему сказали. 

 

14. Как Вы считаете, важно ли  присутствие правил и уставов в 

компании?  

Да, очень важно. Нужна дисциплина в организации. Отсутствие правил 

и уставов поражает за собой анархию. Теряется много времени на 

непродуктивные действия.   

Правил и законов у нас на Украине много, но они часто игнорируются и 

не исполняются. Если у нас законы, которые установлены 

государством, не выполняются, то что уже говорить о правилах и 

уставах. 

15. Как Вы считаете, каким- образом можно улучшить коммуникацию и 

уменьшить культурные барьеры между датскими и украинскими 

сотрудниками? 
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 Общаться напрямик в свободное от работы времени. Неформальные 

отношения всегда могут улучшить и утвердить коммуникацию и 

отношения между датскими и украинскими сотрудниками.  Очень 

важно, чтобы датское руководство находило время пообщаться с 

каждым украинским работником в дочерней компании.  

 

 
 

Bilag 8 

Гарантируется анонимность (Ваше имя не будет упоминаться) 

 

1. Какая у Вас должность в компании? 

Бывший менеджер дочерней компании в Киеве. У меня имеется также 

опыт работы в других датских компаниях. 

2. Расскажите поподробнее, какие различия между датской и украинской 

культурой, Вы заметили, работая в датской компании? 

Во-первых, в датских компаниях, ближе отношения с руководством, нет 

такой иерархии как в украинских компаниях. Кроме того в датских 

компаниях больше внимания уделяется каждому человеку, то есть 

коммуникация между сотрудниками и менеджерами более открытая. 

Затем можно упомянуть, то, что работая в датских компаниях, я 

заметила, что много внимания также уделяется тимбилдингу. Также в 

датских компаниях внимание уделяется больше корпоративной 

культуре, включая корпоративный отдых и другие мероприятия для 

сотрудников. Каждый сотрудник имеет возможность и право 

принимать решения.  Уважение к персоналу- очень важно в датских 

компаниях.  

 

3. Как Вы считаете, отличается ли датская рабочая  культура от 

украинской? 

Отличается. Датчане, они как бы более нацелены на результат и они 

всѐ просчитывают, всѐ планируют в деталях, чему украинские компании 

не так уделяют внимание. 
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Кроме того, датчане более открыты, их менеджмент более открыт к 

предложениям, изменениям, чем украинский менеджмент. Украинская 

рабочая культура сейчас находится в процессе изменения. Еѐ можно 

охарактеризовать, как культура, нацеленная более на коллектив и на 

личные отношения. Однако, особенно в такой сфере как IT, всѐ очень 

быстро меняется. Потихоньку наша культура переходит к  более 

европейской рабочей культуре и в будущем может даже и отодвинется 

от зависимости личных отношений на рабочем месте. 

 

4.  Как Вам кажется, нужно ли мотивировать украинского работника, и 

как мотивирует своих сотрудников та компания, в которой Вы работаете 

на данный момент?  

Да, мотивировать, конечно же, надо, независимо от национальности 

персонала. На данном этапе это более материальные мотивационные 

факторы, связанные с зарплатой. Украинцем нужно удовлетворить 

свои первичные потребности, а также потребность в защищенности, а 

уж потом другие потребности. Конечно же, возможность обучения на 

рабочем месте, тоже интересно, но покамест, важнейшим факторам 

является зарплата.   

 

5. Как Вы думаете, должны ли все сотрудники компании участвовать в 

принятии важных решений?  

Я думаю, что не все, в ином случае получится какой-то хаус. В 

глобальных решениях, мнение всех работников, думаю, должно 

учитываться. Но окончательное решение должно принимать 

руководство.  В украинских компаниях, можно заметить изменения, 

особенно в молодых компаниях и в зависимости от мышления 

руководства. Но всѐ- таки, во многих украинских компаниях замечается 

советское мышление, иерархия и принятие решения только 

руководством. Но этот феномен понемногу искореняется со временем. 
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6. Как вы считаете, важно ли брать на себя инициативу и ответственность 

в решении каждодневных проблем компании? 

Да, я  считаю, что нужно проявлять инициативу. Если у тебя есть 

компетенция то тебе также нужно быть готовым к принятию 

решений, ведь это следующий шаг к развитию. 

7. Как Вы относитесь к  переменам в организационной структуре 

компании? 

В зависимости от размера, если перемены на лучшее, то позитивно.  

Однако любые изменения и перемены болезненны. Наши сотрудники в 

компании, ты ведь, наверное, сама заметила, относятся к переменам 

очень болезненно. Особенно если украинские сотрудники чувствуют себя 

незащищено, то они отнесутся к переменам очень плохо. 

8.  Как вы считаете, насколько важно иметь  хорошие личные отношения 

на рабочем месте? 

Как не прискорбно, но на Украине очень важно иметь связи и хорошие 

личные отношения. Я думаю, что причина этому заложена в том, что, 

когда распался СССР, многие  люди неправильные люди пришли к власти. 

Поэтому не сохранились какие-то ценности и приоритеты, а только 

сохранился принцип- кто сильнее, тот и прав.  

Поэтому распространен такой феномен как  устройство на работу по 

знакомству. Но всѐ уже меняется каждый год.  Хотя ещѐ чувствуются 

советские пережитки, чувствуется, что Украина во времена СССР 

была закрыта от всего мира.  Я считаю, что в Дании иметь хорошие  

отношения тоже важно, но в отличие от Украины, это не 

употребляется в целях карьерного роста. 

 

 

9. Как Вы считаете, можно ли возразить директору компании или 

руководству компании, если Вы не согласны с их  решением или их 

мнением? 
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В зависимости от руководства компании.  Я не думаю, что 

национальность имеет роль. Всѐ зависит от компетенции и опыта 

руководителя.  Я считаю, что уважение это превыше всего. 

10. Как Вы считаете, важно ли  присутствие правил и уставов в 

компании?  

Я считаю, что это очень важно, потому, что присутствие  процедур и 

правил облегчает работу сотрудников.  Я считаю, что сотрудники 

должны подчиняться каким-то правилам и указаниям на рабочем месте. 

11. Как Вы считаете, каким- образом можно улучшить коммуникацию и 

уменьшить культурные барьеры между датскими и украинскими 

сотрудниками? 

Датчане считают, что наша культура хуже, чем их. Некоторые 

датчане считают, что Украина это страна третьего мира и что люди 

в нашей стране ведут себя неадекватно. Если возникают какие-то 

недопонимания, то датчане скидывают это на нашу культуру. В этом 

тоже можно заблуждаться, ведь иногда всѐ зависит от личностей и 

поведения отдельных людей. Датчане должны уважать людей 

независимо от национальности. 

Датчане должны больше вникать в поведение и личность отдельных 

людей.  

 

Bilag 9 

Гарантируется полная анонимность (Ваше имя не будет упоминаться) 

 

1. Какая у Вас должность в компании? 

Senior Developer, Project Coordinator (establishment of teams, HR, 

communication point). 

 

2. Расскажите поподробнее, какие различия между датской и 

украинской культурой, Вы заметили, работая в датской компании? 

Различий в культуре не так много, проработав несколько лет в датских 

проектах, я уже не чувствую больших различий.  Вот у нас была тема, 
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что на Украине как ты знаешь, всегда берут трубку и говорят просто 

алло. А в Дании, алло говорит тот, кто звонит, в Дании когда звонят то 

представляются , а здесь так не принято. Нас из Датского офиса 

обучали тому, что когда нам кто-то из клиентов звонит, то всегда 

должны представиться, поднимая трубку. 

Также украинцы более открыто выражают свои замечания и 

неудовольствия, в то время как датчане пытаются сгладить острые 

углы.  

Что касается отношений между руководством и подчинѐнными, то 

Украинцы относятся более уважительно  к руководству или лидерству 

компании. 

 

3. Как Вам кажется, нужно ли мотивировать украинского работника, 

и как мотивирует своих сотрудников та компания, в которой Вы 

работаете на данный момент?  

Интересные проекты, возможность профессионального и карьерного 

роста, конкурентная з.п. Я считаю, что в Кринге мотивация на 

достаточном уровне 

 

4. Как Вы думаете, должны ли все сотрудники компании участвовать 

в принятии важных решений? 

Сотрудники должны быть всегда проинформированы о важных 

событиях и о причинах принятия тех или иных решений, по 

возможности принимать участие в принятии решений 

 

5. Как Вы считаете, какие функции должно выполнять руководство 

компании и относится к своим подопечным? 

В первую очередь важен профессионализм и уважение друг к другу 

 

6. Как Вы относитесь к  переменам в организационной структуре 

компании? 
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Все изменения должны основательно продумываться, отношусь в целом 

положительно, но разделяю не все решения 

7. Насколько, по Вашему мнению, важно для Ваших сотрудников 

иметь хорошие личные отношения с руководством компании на  

Украине и в Дании? Если важно, то почему? 

Это исключительно важно. Открытые и уважительные отношения, 

взаимоподдержка помогают достигать в работе наилучших 

результатов, чувствовать комфорт и уверенность в завтрашнем дне. 

 

8. Какую роль для Вас играют отношения с сотрудниками на работе? 

Насколько важно для Вас иметь связи в вашей области 

занятности? 

Открытость, честность, уважение, профессионализм и дружеские 

отношения для меня играют очень важную роль 

 

9. Как Вы смотрите на принятие на работу по знакомству или через 

родственников? 

Положительно, при условии, что кандидаты соответствуют 

требованиям вакансии 

 

10. Как Вы считаете, можно ли возразить директору компании или 

руководству компании, если Вы не согласны с их  решением или 

их мнением? 

Возможно, выразить своѐ мнение 

 

11. Как Вы считаете, важно ли  присутствие правил и уставов в 

компании? Аргументируйте, пожалуйста, свой ответ. 

Правила, описанные процессы должны быть обязательно, но в 

умеренном количестве. Они должны помогать людям работать 

эффективнее, а не ограничивать свободу, должно оставаться 

пространство для принятия собственных решений. 
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12. Проработав в датской компании, как Вы считаете: какие плюсы и 

минусы датских методов управления персоналом и украинских 

методов управления персоналом? 

Украинские и датские методы управления довольно схожи. 

Основополагающим считаю не метод управления и человеческий фактор 

 

13. В процессе работы в датской компании, сталкивались ли Вы с 

коммуникативными недопонимания между датскими и 

украинским и сотрудниками Вашей компании ? Если да, то, 

какими? Связаны ли эти недопонимания с культурными 

различиями? Если да, то, какими? 

Сталкивалась, связаны с недостатком личного общения, общение по 

почте, телефону не всегда является достаточным 

13. Как Вы считаете, каким- образом можно улучшить коммуникацию и 

уменьшить культурные барьеры между датскими и украинским и 

сотрудниками Вашей компании? 

Общаться лично чаще (командировки), регулярно общаться 

электронным способом 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 10 

Гарантируется полная анонимность (Ваше имя не будет упоминаться) 

Сотрудник компании, выразил (а) желание ответить на вопросы  на английском и 

русском языках. 

 

1. Какая у Вас должность в компании? 

 

My role is assuring the quality of software products delivered by my team. To 

provide this, I have to perform many tests on the software applications and 

analyse the test results. 
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2. Расскажите поподробнее, какие различия между датской и 

украинской культурой, Вы заметили, работая в датской компании? 

 

As far as I work here only for a couple of months, I might have not noticed all 

possible cultural gaps and differences, but the first thing that caught my 

attention was the attitude of our management (including top management, 

which is Danish) towards company employees. We are treated very 

respectfully and politely. Our personal preferences and plans are taken into 

account most of the times when perspectives and careers within our company 

are discussed. This is a great difference as to what it concerns the attitude of 

Ukrainian management towards its employees, which is more Soviet- and 

dictatorily-oriented.  

 

3. Как Вам кажется, нужно ли мотивировать украинского работника, 

и как мотивирует своих сотрудников та компания, в которой Вы 

работаете на данный момент?  

 

Any employee should be motivated, regardless of their nationality. 

Accordingly, our company was always looking for methods to motivate its 

employees, and I think it has come up with rather good solutions.  

Obviously one of the most important motivators is the salary, which is 

discussed and revised individually with each employee. The other issue is 

everyone’s role in the company, and the fact that this role corresponds to the 

person’s personal development plans and wishes.  

The other nice thing are the sweets, fruits, tea/coffee that are always available 

in out office kitchen; the taxi fee which is covered by our company in order to 

deliver employees from the office to the closest metro stations after work; 

pizza parties at the end of each month and the health insurance for everyone.  

For me personally it is really important that the company helps me perform 

my official private entrepreneurship status, due to which I shall be able to 

work officially in UA and receive my wage on a card. 
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4. Как Вы считаете, что мотивирует украинских работников? 

 

Ukrainian employees are motivated by same factors as any other normal 

employees: salary; healthy work environment; bonuses; interesting business 

trips and possibilities of professional growth. 

 

5. Как Вы думаете, должны ли все сотрудники компании участвовать 

в принятии важных решений?  

 

Yes, definitely. Everyone needs to be happy after important decisions are 

taken. And even though it is never possible to satisfy everyone around – it is 

still very important to let people know that their opinions are listened and 

taken into account. 

 

6. Как Вы считаете, какие функции должно выполнять руководство 

компании и относится к своим подопечным? 

 

A company’s top management should assure security of its employees and 

their well-being during the time they spend at work. A company’s top 

management should solve all administrative and legal issues that might occur 

during the working process. 

 

7. Как Вы относитесь к  переменам в организационной структуре 

компании? 

 

It depends on how these organization structure changes affect our work 

process. The adaptation period always takes time and nerves. 

 

8. Насколько, по Вашему мнению, важно для Ваших сотрудников 

иметь хорошие личные отношения с руководством компании на  

Украине и в Дании? Если важно, то почему? 
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Yes I think it is important for everyone of us to have a smooth and good 

relation with our local and Danish management as this would ensure a clear 

information flow between the two sides; thus avoiding conflicts and 

misunderstandings. After all a healthy work environment with no unnecessary 

debates and discussions is always welcome. 

 

9. Какую роль для Вас играют отношения с сотрудниками на работе? 

Насколько важно для Вас иметь связи в вашей области 

занятности? 

 

It is quite important for me to have a good relation with my fellow workers as 

I am the kind of human who would hardly be able to work under a constant 

pressure.  

Иметь опыт в своей области занятости гораздо важнее, чем иметь 

связи. 

 

10. Как Вы считаете, можно ли возразить директору компании или 

руководству компании, если Вы не согласны с их  решением или 

их мнением? 

 

Не можно, а нужно. Важно это сделать дипломатически, и деликатно. 

Руководство компании должно знать мнение своих подчиненных  том, 

что касается важных принятых решений. 

 

11. Как Вы считаете, важно ли  присутствие правил и уставов в 

компании? Аргументируйте, пожалуйста, свой ответ. 

 

Правила сущесуществующие в компании должны подходить 

большинству работникам. Иначе рабочий процесс, тем более поиск 

новых сотрудников значительно осложняется. Правила должны быть, 

конечно, так как компания должна обеспечивать свою безопасность 

также как и безопасность своих сотрудников. 
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12. Проработав в датской компании, как Вы считаете: какие плюсы и 

минусы датских методов управления персоналом и украинских 

методов управления персоналом? 

 

Датские плюсы: уважительное отношение, акцент на личные 

предпочтения сотрудника, забота. Минусы: это уже у каждого 

человека свои  Но наверное датский стереотип более консервативен. 

Так что излишее проявление эмоций не приветствуется. И я далеко не 

уверена что это минус... 

Украинский метод: далѐк от европейского, ближе к советскому: т.е. 

изображать рабочий вид даже если на данный момент нет никакой 

нагрузки, каждый день вовремя н работу как в аптеке, итд итп. 

 

13. В процессе работы в датской компании, сталкивались ли Вы с 

коммуникативными недопонимания между датскими и 

украинским и сотрудниками Вашей компании ? Если да, то, 

какими? Связаны ли эти недопонимания с культурными 

различиями? Если да, то, какими? 

 

Лично я не сталкивалась ни с какими недопониманиями, но мой опыт 

работы в датской компании не большой.  

Культурные различия между сотрудниками конечно же существуют, по 

простой причине что это две разные нации, стереотипы, убеждения. 

Недопонимания могут возникнуть, но не на ровном месте... 

 

14. Как Вы считаете, каким- образом можно улучшить коммуникацию 

и уменьшить культурные барьеры между датскими и украинским и 

сотрудниками Вашей компании? 

 

Общение и ещѐ раз общение. В рабочее и по возможности  в нерабочее 

время. Все вопросы решимы путем корректного человеческого общения. 

Ознакамливать датских сотрудников с нашими традициями, 
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соответственно ознакомится с датскими традициями, почитать 

историю скандинавских стран, итд... 

 

Bilag 11 

Гарантируется полная анонимность (Ваше имя не будет упоминаться) 

 

1.   Какая у Вас должность в компании? 

Я офис – менеджер, но выполняю также функции HR – ассистента, где 

я занимаюсь рекрутенгом, кроме того если приезжают  к нам гости из 

Дании, директор или наши клиенты, то их я тоже встречаю и знакомлю 

их с нашими сотрудниками. 

2. Расскажите поподробнее, какие различия между датской и украинской 

культурой, Вы заметили, работая в датской компании? 

В основном, различий я таких острых не заметила. Ну, они, наверное 

есть, просто их трудно дифинировать. 

3. Как Вы считаете, отличается ли датская рабочая  культура от 

украинской? 

Насколько я знаю и насколько я слышала от наших программистов, 

которые бывали в Дании, то датчане работают более расслаблено. То 

есть у нас как то больше ритм работы, а в Дании они приходят 

попозже,  уходят пораньше и работают как то не торопясь и без 

напряжения.  

4. А как насчѐт работы по указаниям начальника, как к этому относятся 

работники в Вашей компании?  

Именно в нашей компании, в компании в области IT, наши работники – 

программисты не любят получать постоянно какие- то указания от 

своего начальника, так как программисты – народ очень 

самостоятельный, замкнутый и не любят чтобы ими кто то управлял, 

они знаю себе цену и знают, что всегда смогут найти себе работу в 

другом месте если что. В других  же областях или индустриях на 

Украине, например на фабриках, заводах или других компаниях всѐ иначе. 

Например, в компаниях, где я раньше работала, и те же наши 

арендодатели, и другие компании на Украине я знаю, там ещѐ полным 
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ходом царит советский союз.  Там существует советская система 

управления – где начальник решает все и где царит полное, 

безоговорочное подчинение начальнику.  

5.  Как Вам кажется, нужно ли мотивировать украинского работника, и 

как мотивирует своих сотрудников та компания, в которой Вы работаете 

на данный момент?  

Ну во- первых это платить больше денег, зарплату побольше – это 

самая главная мотивация! Затем, устраивать сотрудникам, какие- то 

праздники, выезды на природу. Очень мотивирует предоставление 

компанией медицинское страховки и за хорошие результаты, 

обязательно какие-то бонусы и премии. Ну, в основном денежные блага. 

 

6. Как Вы думаете, должны ли все сотрудники компании участвовать в 

принятии важных решений?  

Я думаю, что каждому не обязательно участвовать в принятии 

решений, я считаю, что лидеры команд вместе с руководством 

компании и клиентами должны принимать решения. Каждый член 

команды, каждый программист не захотят высказываться. Они 

оставляют эту обязанность своим лидерам.  

7. Как Вы относитесь к  переменам в организационной структуре 

компании? 

Смотря, что меняется. 

Скажем, компания решила поменять, свой брэнд или какие стратегии, 

как ты и твои коллеги отнесутся к этому? 

Ну, вообще-то важно стараться сохранять то, что было налажено 

годами и не разрушать, все те построенные годами стратегии. Когда, 

кто- то начинает все ломать и делать все по- новому, то я думаю, что 

это плохая идея. Если работники привыкли, и всѐ уже укрепилось, и 

сложилось, то работники не станут это приветствовать. 
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8. Как Вы считаете, можно ли возразить директору компании или 

руководству компании, если Вы не согласны с их  решением или их 

мнением? 

Я думаю, да. Но еще раз, смотря в чѐм. 

9. Как Вы считаете, важно ли  присутствие правил и уставов в компании?  

Да, я считаю, что правила и уставы очень важны для каждой компании. 

Все эти уставы и правила должны обязательно быть в письменной 

форме. Без правил и уставов в компании будет каос и не будет к чему 

прибегнуть и где найти ответ.  

10. Как Вы считаете, каким- образом можно улучшить коммуникацию и 

уменьшить культурные барьеры между датскими и украинскими 

сотрудниками? 

Во- первых, ездить к друг другу в офисы, чтобы увидеть и понять как в 

той или иной стране работается. Во-вторых, проводить культурные 

мероприятия для приезжающих работать над проектом  в Данию, 

программистов. Делать различные культурные курсы для нас на 

Украине про датскую рабочую культуру и наоборот же датчане 

должны знать о нашей культуре перед поездкой на Украину.  

 

 
Bilag 12 

Гарантируется полная анонимность (Ваше имя не будет упоминаться) 

 

1. Какая у Вас должность в компании? 

Директор по финансам и административным вопросам. 

2. Расскажите поподробнее, какие различия между датской и украинской 

культурой, Вы заметили, работая в датской компании? 

Можно начать с того, что украинцы они более прямые, а датчане 

намекают деликатно на проблему или ситуацию.  Если это плохая 

новость то, датчанам легче это написать, чем сказать в глаза. 

Датчане любят поторговаться во всѐм и везде. Даже в смысле зарплат 

и расходов.  С их точки зрения это нормальный процесс. А для нас, для 

украинцев это не привычно. 
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Датчане более эгоистичны и более индивидуальны. В нашей культуре, 

всегда так было, что  на первом месте сообщество людей: семья, 

друзья, хорошие коллеги по работе,  а потом мы как личности.  У них 

своѐ индивидуальное развитие, мое профессиональное развитие, мое 

личное хобби и т.д. А у нас очень развиты семейные связи. 

3. Как Вы считаете, отличается ли датская рабочая  культура от 

украинской? 

В датской рабочей культуре отсутствует иерархия. Президент  или 

директор компании может задать вопрос напрямую исполнителю. На 

Украине вопрос задаѐтся начальнику, и начальник идѐт к своему 

подчинѐнному. 

Кроме того, в украинской компании все формально и бюрократично.  

Должны быть какие - то планы работы компании в письменном виде, но 

выполняются ли они или нет уже совсем другое дело. В датских 

компаниях планирование концентрируется по мере необходимости и они 

более фликсибельны, но всегда выполняются и просчитываются.  

Ещѐ в стандартных украинских компаниях существует строгая 

дисциплина временной чѐткой явки на работу, то есть, по приходу, что 

хочешь то уже и делай, но обязательно прийти на работу во время и 

уйти не раньше положенного.  

Побывав в Дании, я заметила, что в датских компаниях, насчѐт этого 

всѐ более флексибильно насчет графика работы. Тут важнее сделать 

свою работу, чем во время прийти и уйти. В дани больше свобода, у нас 

больше дисциплина. У нас более тайм, менеджмент. 

Менеджеров у нас в украинских компаниях, в том числе и меня как 

директора, всегда называют на « Вы».  В украинских компаниях всѐ 

намного официальней и иерархичней чем в датских компаниях.     

Кроме того, на Украине  очень разделяются личные и рабочие 

отношения. Как только я с сотрудниками на работе, то отношения 

чисто профессиональные и мы опять на « Вы». Я если мы в не рабочее 

время встречаемся, то мы переходим на « ты», но всѐ равно знаем 

границу.  
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Что касается,  типичных украинских менеджеров, то здесь больше 

развит авторитарный стиль лидерства. Начальник ест начальник, а не 

советник, коач или ментор. В украинских фирмах очень развит 

«институт неформальных лидеров», очень часто есть официальный 

лидер и не официальный лидер. Есть формальный лидер, а есть не 

формальный лидер, и сотрудники часто идут за не формальным 

лидером. 

Работая в командах, тимлидер берѐт на себя всю ответственность. 

Если у них появится какая-то инициатива, то они это говорят их 

тимлидеру а не клиенту. 

Компьютерщики, они очень детально и технически направлены, и они 

стремятся всѐ сделать правельно, а не производить на кого-то 

впечатление, и делать что-то экстра ординарное.  

 Тимлидер в команде  -это всегда большой авторитет и любой дивелопер 

всегда с уважением относится к своему лидеру.  

4.  На сколько, по Вашему мнению, важно для Ваших украинских 

сотрудников иметь хорошие личные отношения  с руководством 

компании на Украине и в Дании? 

Опять–таки очень важно. Народ в основном имеет конструктивный 

подход к работе, и они пытаются найти общий язык с начальниками, 

чтобы внутренний конфликт не мешал работе.  Хорошие личные 

отношения с начальником как персоной, влияют так же на рабочее 

отношение и требования, выставляемые подчиненному начальником.  

То есть, если я, с кем-нибудь из моих подчиненных, хорошо общаюсь и 

имею хорошие отношения вне работы, то я автоматически буду 

поддерживать этого работника, рекомендовать или хорошо 

отзываться  про этого работника клиенту или датскому руководству.  

5.  Как Вам кажется, надо ли мотивировать украинского работника, и как 

мотивирует своих сотрудников та компания, в которой Вы работаете на 

данный момент?  

Да, конечно - же надо. В Дании и на Украине надо по-разному 

мотивировать. В западных странах, как и в Дании, больше акцент 
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ставится на социальные условия, на отношения компании к человеку, на 

развитие сотрудника в компании.  Для украинских сотрудников самым 

главным фактором является зарплата. Причиной этому является 

нестабильная финансовая обстановка в стране. Поэтому финансовое 

благо, это самое важное для наших работников.  

Кроме того, здесь заложено то, что в нашей сфере основной процент 

работников- молодые ребята и многие из них не киевляне. Поэтому они 

хотят купить квартиру в кредит в Киеве и заплатить за свою 

квартиру, а это очень дорого в Киеве и поэтому они стремятся 

заработать как можно быстрее и больше. 

Еще материальная мотивация украинцев заложена в том, что в 

советские времена, в советском обществе всегда говорилось, что деньги 

не самое главное. Однако, после распада СССР, всѐ перевернулось с ног 

на голову, и экономическая ситуация в стране стала хуже.  

 

6. Как Вы думаете, должны ли все сотрудники компании участвовать в 

принятии важных решений?  

 Я думаю, что сотрудников надо собирать и выслушивать своих 

сотрудников, так как у них очень часто бывают ценные и хорошие идеи. 

Менеджеры должны сами принимать решения. Однако чтобы 

избежать мизкоммуникацию и недопонимания, нужно сотрудников 

информировать о многих важных решениях. 

В типичных украинских компаниях, решения принимаются только 

менеджментом и узким кругом управляющих людей или советом 

директоров. 

Остальные сотрудники, как правило, не вовлекаются в принятие 

решений. 

7. Как Вы относитесь к  переменам в организационной структуре 

компании и как, по Вашему мнению, к переменам относятся Ваши 

украинские сотрудники? 

Перемены принимаются без энтузиазма среди украинских сотрудников. 

Часто возникает вопрос: А что вам не нравилось в старой модели или в 
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строй структуре. Зачем менять если можно оставить всем привыкшие 

и знакомые принципы работы и т.д.  

Украинцы предпочитают, чтобы всѐ было предсказуемо и предвидено. 

Это наш менталитет и заложено в нашей истории. Во времена СССР, 

все были во всем уверены и социально защищены. Поэтому мы 

исторически любим стабильность и защищенность. Мы тяжело 

переносим перемены и хотим чтобы все было постоянно и устойчиво.  

 

8. Насколько важны связи в Вашей сфере занятности и вообще на 

Украине? 

Очень часто, когда я уходила из компаний, и я рекомендовала моих 

знакомых и друзей, работающих в этой сфере занятности, на ту или 

иную позицию. Точно также я пользуюсь контактами и связями, если 

мне нужна какая-то помощь по работе. 

На Украине абсолютно стандартной ситуацией является принятие на 

работу по знакомству или через родственников. На пример на моей 

старой работе, было сокращение, и моя сотрудница мне сказала « Ну 

тебе, чего волноваться, у тебя муж – директор компании, он возьмет 

тебя под крылышко». То есть для наших людей это очень принято и 

абсолютно нормально рассчитывать на помощь со стороны 

родственников и знакомых.  И родственники всегда пытаются 

пристроить своих родственников и знакомых. Это лежит у нас в 

культуре и это исторически заложено в нас как в людях. Я считаю, что  

это у нас ещѐ с советских времѐн. В советское время всѐ делалось по 

знакомству, ведь многое было дефицитом и всѐ всегда доставалось по 

знакомству. Дети по знакомству в институты устраивались и тому 

подобноѐ. 

9. Как Вы считаете, можно ли возразить директору компании или 

руководству компании, если Вы не согласны с их  решением или их 

мнением? 

 Молодые работники могут пойти и сказать своѐ мнение, а люди 

постарше наврятли это сделают. Молодое поколение, выросшее после 
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распада СССР или которые были подростками при распаде союза, у них 

становление личности было после распада союза, и они на это смотрят 

совсем по другому, чем поколение, выросшее при СССР. 

 

10. Как Вы считаете, важно ли  присутствие правил и уставов в 

компании?  

Очень важно, когда компания начинает расти, то нужен скелет, на 

который надо наращивать мясо, а без каких-то процедур и правил это 

сделать не возможно. 

Вообще на Украине очень важны формальности, официально 

оформленные документации и непосредственно в письменном виде. Без 

письменной документации, ты не чего не докажешь. В компаниях 

должен присутствовать внутренний распорядок. Поэтому правила 

нужны. Куда бы человек ни кинулся, всегда надо официальное письмо, в 

любой мелочи. Просто мэйлом ты не отделаешься, надо письменная 

документация и подпись. Была даже такая ситуация, когда нам нужно 

было попросить стул и стол для нашего сотрудника в компании нашего 

партнѐра, и мы им напасали по электронной почте, мы ведь их знаем и 

давно с ними сотрудничаем. А  в ответ, получили от них: « Пишите 

официальное письмо и обязательно подпишитесь». То есть обращение в 

письменном виде на Украине очень распространено.  

Кроме того, по украинскому законодательству много требований по 

документации, которые нужно выполнять и заполнять. 

Какие, по Вашему мнению, плюсы и минусы датских и украинских 

методов по управлению персоналом и менеджменту? 

В датских компаний не хватает больше формализированного 

планирования. Всѐ документировать. Чтобы все стороны знали, что от 

них обязуется. Украинские компании ну уж слишком формально, где 

каждый шаг должен быть подтверждѐн бумагой и документирован.  

Если говорить об управлении персоналом и менеджменте, то оценка 

персонала в украинских компаниях должна проводиться по 
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стандартным правилам. На все есть свои формуляры, которые надо 

заполнять.  

На Украине должен всегда выполняться «Кодекс законов о труде» и их 

нужно обязательно выполнять и работать в соответствии с данными 

законами. Открывая на Украине дочернею компанию, датские компании 

должны обязательно все эти законодательства выполнять. 

В Дании в наблюдении за соблюдением законов и правил касающихся 

сотрудников играет тот или иной профсоюз сотрудника. Здесь, на 

Украине профсоюзы, такой роли не играют. А если и в теории должны 

они этим заниматься, то в реальности они этим не занимаются и не 

выполняют свих обязанностей. Особенно сотрудники маленьких 

компаний, не являются членами профсоюзов, как правило, только 

большие компании предоставляют такую возможность своим 

сотрудникам.  

 

11. В процессе работы в датской компании, сталкивались ли Вы с 

коммуникативными недопониманиями, на базе культурных различий, 

между датскими и украинскими сотрудниками в Вашей компании? Если 

да, то, какими? 

 Да, например языковые недопонимания. Английский язык не у датчан, не 

у украинцев не родной. Некоторые слова и фразы мы по-разному 

формулируем и имеем ввиду разные вещи.  Если датчанин говорит « 

Release» то мы понимаем как « уволить», а он в не какой мере не имел 

это в виду. Поэтому, очень важно всегда уточнять и переспрашивать.  

 На Украине существует стандарты украинской деловой 

корреспонденции. Например, всегда должен быть регистрированный 

номер письма. Мы ведѐм журнал выходящих и входящих писем. Я знаю, 

что датские компании свою корреспонденцию не регистрируют. 

Мы смотрим с уважением на иностранцев и мы нация очень 

гостеприимная.  Опять же пережитки советского союза, когда 

иностранцев в стране очень мало было и иностранцы были диковинными 

птицами, поэтому к ним был повышенный интерес. 
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На работе украинцы поддерживают дистанцию к другим людям и не 

так открыты как в не рабочей обстановке.  

За границей украинцы, да и все с бывшего СССР, всегда кучкуются и 

держатся вместе. 

Если приезжает менеджеры из Дании, то украинцы не желательно себя 

открывают в рабочей обстановке. 

Как  Вы считаете, как можно улучшить коммуникацию и уменьшить 

культурные барьеры между датскими и украинскими сотрудниками 

Вашей компании? 

В принципе, должны быть определѐнные процедуры и полисы 

выписанные совместным трудом датчан и украинцев. Чтобы не было 

такого, что из-за  культурных различий, стороны смотрели на это по- 

разному. Поэтому важно  выписать это на бумагу и договориться, что 

в такой и такой ситуации предпринимать.  

Очень важно также общение глаза  в глаза,  и это некогда не заменит 

тлф. звонки и электронные письма.  

 

13. Насколько, по Вашему мнению, приняты женщины – лидеры на 

Украине? 

На Украине это сейчас очень распространено и с каждым годом их 

становится всѐ больше и больше.  Наблюдается общий подъем 

феминистического лидерства.  Однако мужчины на Украине очень 

тяжело принимают женщину как начальницу. По славянскому 

менталитету принят патриархат. 
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   Bilag 13 

 
Russisk interviewguide: 

Вопросы к русскому интервью. 

Гарантируется  анонимность (Ваше имя не будет упоминаться) 

 

1. Какая у Вас должность в компании? 

2. Расскажите поподробнее, какие различия между датской и украинской 

культурой, Вы заметили, работая в датской компании? 

3. Как Вы считаете, отличается ли датская рабочая  культура от 

украинской? 

4. Насколько важны для Вас связи в Вашей области занятности, и вообще 

важно ли иметь связи на Украине? 

Как Вы относитесь к устройству на работу по знакомству? 

Какие отношения у Вас с вашими коллегами в Вашей рабочей группе?  

Кто несѐт ответственность в Вашей рабочей группе?  

5.  Как Вам кажется, нужно ли мотивировать украинского работника, и 

как мотивирует своих сотрудников та компания, в которой Вы работаете 

на данный момент?  

6. Как Вы думаете, должны ли все сотрудники компании участвовать в 

принятии важных решений?  

7. Как Вы относитесь к  переменам в организационной структуре 

компании? 

8. Как Вы считаете, можно ли возразить директору компании или 

руководству компании, если Вы не согласны с их  решением или их 

мнением? 

9. Какую роль должен выполнять шеф перед своими подчиненными? 

Как Вы относитесь к патерналистическому типу лидерства?  

10. Что для Вас важнее в работе  долгосрочные отношения  или много 

краткосрочных связей и знакомых? Аргументируйте свой ответ. 

11. Что для Вас важнее сделать всѐ соответственно указаниям или 

проявить свою инициативу и предложить наилучший способ решения 

задачи? 
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12. Как Вы считаете, важно ли  присутствие правил и уставов в 

компании?  

Заметили ли Вы какие – то различия в том, как датчане украинцы 

общаются между собой на работе?  

13. Как Вы считаете, каким- образом можно улучшить коммуникацию и 

уменьшить культурные барьеры между датскими и украинскими 

сотрудниками? 

 

 
Bilag 14 

Dansk interviewguide: 

Fortrolighed og anonymitet garanteres. 

 

1. Hvilken stilling besidder du i virksomheden? 

2. Hvilke kulturelle forskelle mellem dansk og ukrainsk kultur har du lagt 

mærke til mens du arbejdede med ukrainerne? 

3. Hvilke motivationsfaktorer synes du man skal bruge nå man vil 

motiverer henholdsvis de ukrainske og de danske medarbejdere? 

4. Hvilke motivationsfaktorer tror du henholdsvis de ukrainske og danske 

medarbejdere foretrækker? Hvad tror du foretrækker henholdsvis de 

danske og de ukrainske ansatte når vi snakker om at give feedback på 

en udført opgave?  

5. Hvad tror du er vigtigst for henholdsvis danske og ukrainske ansatte i 

din virksomhed at blive bedømt og værdsat på?  

6. Hvem tager beslutninger på arbejdspladsen i din virksomhed og 

datterselskabet i Ukraine?  Er alle medarbejdere med til at tage de 

vigtige beslutninger begge steder? 

7. Kan en almindelig medarbejder sige sin mening hvis han er uenig med 

ledelsens beslutning? Kan man gøre det i din virksomhed og hvordan 

tror du det vil blive taget? Tror du at man gør det i generelt i Ukraine og 

på din virksomheds datterselskab i Ukraine? 

8. Hvor vidt er det vigtigt at have gode personlige relationer med den 

øverste ledelse på arbejdspladsen i din virksomhed? Forklare venligst 
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hvorfor er det vigtigt, hvis det er. Hvordan og hvor meget tror du at 

ukrainerne bruger deres personlige relationer i arbejdslivet og privat? 

9. Hvor vigtigt er det at tage initiativ og ansvar i løsningen af 

hverdagsproblemer og vigtige opgaver, for dig og dine kolleger i din 

virksomhed? Har du oplevet nogen problemer med initiativ - og 

beslutningstagning hos de ukrainske medarbejdere på datterselskabet? 

10. Hvordan forholder du dig generelt til forandringer i din virksomheds 

organisationsstruktur?  

11. Synes du at det er vigtigt for virksomheden at have regler, instrukser og 

regulativer som man følger? 

12. Hvilke fordele og ulemper er der ved henholdsvis den danske og den 

ukrainske HR- management? Hvad kan de lærer af hinanden? 

13. Mens du arbejdede med de ukrainske ansatte, havde du oplevet nogle 

misforståelser eller kommunikationsproblemer, som var baseret på 

kulturforskelle? Hvordan tror du man kan formindske disse evt. 

kulturbaserede misforståelser og problemer? 

14. Efter at have arbejdet med de ukrainske ansatte, har du oplevet nogle 

tegn på partikularisme eller nepotisme- altså når man sørger for sine 

venner og sine venners venner ved f.eks. ansættelsen eller i andre 

tilfælde? 
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Bilag 15 - Hofstedes 5D model af Rusland og Danmark 

 
Scoretabel som viser kulturelle forskelle mellem Rusland og Danmark målt på 

5 af Hofstedes kulturdimensioner. I forhold til Danmark har Ukraine ca. 

samme score tal som Rusland. 

 

Dimensionerne:  

Power Distance Index (PDI) 

Individualism (IDV) 

Masculinity(MAS)    

Uncertainty Avoidance Index (UAI) 

Long-Term Orientation (LTO) 
 

 

Kilde: Hofstedes hjemmeside 

http://www.geert-hofstede.com/http://www.geert-hofstede.com/ 

 

 

 

 

 

http://www.geert-hofstede.com/http:/www.geert-hofstede.com/
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Bilag 16 - Maslows behovshierarki 

 
 

 

 

 
 

 

Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
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Bilag 17 - Intern kulturundersøgelse i den pågældende IT- 

virksomhed 

 

Intern kulturundersøgelse i IT- virksomheden, baseret på Trompenaars bog 

”Riding the waves of culture”.  
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Kilde: Tidligere direktør af det ukrainske datterselskab i den pågældende IT-

virksomhed 
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Bilag 18 - Sammenligning af Maslows motivationsbehov med 

Herzbergs motivationsfaktorer  

 

 
 

 
 

Kilde: Herzberg, Frederick: Arbejde og motivation s. 10 
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Bilag 19 - Organisationsdiagram af det ukrainske datterselskab 

i den danske IT- virksomhed 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: IT- virksomhedens HR- afdeling 
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