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Régóta foglalkoztat minket az a kérdés, hogy a nemzeti kultúra milyen 
mértékben hat a multinacionális vállalatok vállalati kultúrájára, milyen 
faktorok befolyásolják, ha az anyavállalat kultúrája dominál egy cégnél 
túlnyomó részt és mi okozza azt, ha a nemzeti kultúra győzedelmeskedik. 
Ennek a kérdésnek a körül járásához két esettanulmány elemzését hívtuk 
segítségül, melyben két svéd cég különböző országban működő 
leányvállalatait vizsgálták a kutatók. 

Dolgozatunkban először a kultúrák közötti különbségeket fogjuk 
részletezni Hofstede dimenziói alapján, majd megpróbálunk párhuzamot 
vonni a vállalatok által tapasztaltak és a kultúra különbségek között. Az 
érintett kultúrák a svéd és brit, valamint a svéd és spanyol volt. Azért 
választottuk ezt a kettőt, hogy megvizsgálhassuk mind kulturálisan közel 
álló, mind távolabbi nemzeteket. Megvizsgáljuk, hogy a kultúrák közötti 
dimenziókülönbségek megjelennek-e a szervezeti kultúra átadásának 
nehézségében is. 

 
Hofstede-dimenziók 
 
Geert Hofstede 1967 és 1978 között végezte el első kutatását az IBM 
leányvállalatainál, ahol 116.000 dolgozót kérdezett meg a világ több, mint 
70 országában. Kutatásának célja az volt, hogy megmutassa a különböző 
kultúrák hogyan befolyásolják a munkahelyen vallott értékeket, az 
emberek viselkedését és tetteit. Ez volt az első kultúrák közötti 
összehasonlító elemzés, amely azt célozta meg, hogy egy egységes 
kultúraelemzési szempontrendszert állításon fel. Az IBN-nél való kutatás 
az első 4 dimenzió felállítását eredményezte. Az ötödik dimenzió egy 
következő kutatás eredménye, melyben 1980-as évek végén Michael 
Harris Bond hong kong-i és tajvani kutatók segítségével létrehozott egy új 
kérdőívet, amely a kínai emberek számára fontos alap értékeket vizsgálta, 
és ezt a kérdőívet a világ 23 országában kitöltette. A hatodik dimenzió 
Michael Minkov kutatásából született, aki a World Value Survey 93 
országból összegyűjtött adatait kutatva talált összefüggéseket és állított 
fel dimenziókat, melyből egy bizonyult újnak, a többi megfelelt már 
meglévő Hofstede dimenziónak (https://www.hofstede-insights.com). 

Hatalmi távolság: Ez a dimenzió azon alapszik, hogy a társadalom tagjai 
nem egyenrangúak, a dimenzió a kultúra ezen egyenlőtlenségekhez való 
hozzáállását mutatja meg. Az érték annak a mértékét mutatja meg, hogy 
a társadalomban a kevesebb hatalommal rendelkező emberek mennyire 



Tanulmányok a kompetenciákra építő, fenntartható kulturális és technológiai fejlődés köréből 

137 

számítanak rá és fogadják el a tényt, hogy a hatalom eloszlása nem 
egyenletes (https://www.hofstede-insights.com). 

Individualizmus: A társadalom tagjai közötti egymásrautaltságról szól 
ez a dimenzió. Individualista társadalmakban az embereknek saját 
maguknak kell gondoskodniuk magukról és a közvetlen családjukról, míg 
kollektivista társadalmakban az emberek csoportokba tartoznak, amelyek 
lojalitásért cserébe gondoskodnak róluk. (https://www.hofstede-
insights.com)  

Férfiasság-nőiesség: A különbséget az adja, hogy az emberek 
motivációja abból ered, hogy a legjobbak akarnak-e lenni (férfias) vagy 
szeretik-e, amit tesznek (nőies). Férfias társadalmakat a verseny és a 
siker elérése vezérli, nőies társadalmakban pedig a társadalom törődik 
másokkal és fontos az élet minősége. (https://www.hofstede-
insights.com) 

Bizonytalanságkerülés: Annak a mértéke, hogy a kultúra tagjai 
mennyire érzik magukat fenyegetve kétértelmű vagy ismeretlen 
helyzetekben. (https://www.hofstede-insights.com) 

Hosszú távú orientáció: A jövőhöz, jelenhez és múlthoz való 
hozzáállását mutatja meg egy kultúrának. (https://www.hofstede-
insights.com) 

Elnéző-korlátozó: Egyik legnagyobb kihívás a múltban és a jelenben is, 
hogy milyen mértékben szocializáljuk a gyermekeinket. Szocializáció 
nélkül nem válnak „emberré”. Ez a dimenzió azt a mértéket mutatja meg, 
amennyire az emberek a saját vágyaikat és ösztöneiket kontrollálják, 
amely attól függ, hogyan nevelték őket. Viszonylagos gyenge kontroll 
jellemzi az „Elnéző” kultúrákat, viszonylagos erős kontroll jellemzi a 
„Korlátozó” kultúrákat (https://www.hofstede-insights.com). 

 
A svéd, a spanyol és a brit kultúra a hofstede-i kutatásban 
 

1. ábra. A svéd kultúra jellemzése Hofstede dimenzióival 

 
Forrás: https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/sweden/ 
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A hatalmi távolság értéke alacsony (31), jellemző a függetlenség, a 
hierarchia csak kényelmi okokból jelenik meg, jogegyenlőség van, a 
felettesek elérhetőek, támogató vezetők vannak, a menedzsment inkább 
megkönnyíti a munkát. A hatalom decentralizált és a menedzserek 
számítanak a csoporttagok tapasztalataira. A beosztottak hozzá vannak 
szokva, hogy kikérik a véleményeiket, nem szeretik az ellenőrzést, és a 
kapcsolatuk a vezetőkkel informális, tegező jellegű. A kommunikáció 
közvetlen és többoldalú.  

Az individualista értéke magas (71), ez a mindennapokban azt jelenti, 
hogy inkább a laza kapcsolatokat kedvelik a szociális hálóban, ahol 
elvárják, hogy az egyének csak saját magukról és közvetlen 
családtagjaikkal foglalkozzanak. A munkáltató munkavállaló kapcsolat egy 
olyan szerződés, amely kölcsönös előnyökön alapszik, és a felvétel és 
előléptetés kizárólag az érdemeken alapszik. A férfiasság dimenziója 5, 
nagyon alacsony, tehát ez egy nőies társadalom, ami úgy jelenik meg, 
hogy fontos a magánélet munka egyensúlya. A hatékony vezető 
támogatja a beosztottjait, a vezetők konszenzusra törekednek, és az 
embereknek fontos az egyenlőség, szolidalitás és a minőség a 
munkájukban. Konfliktusokat kompromisszumokkal és tárgyalásokkal 
oldják meg. A szabadidő és a rugalmas munkaidő, és munkahely preferált. 
A kultúrával kapcsolatban meg kell említeni a „langom” kifejezést, 
amelyen a kultúrájuk alapszik, mely annyit tesz, hogy „nem túl, sok, nem 
túl kevés, mindent csak mértékkel”. Ez biztosítja azt, hogy mindenkinek 
jut elég és senki sem nélkülözik.  

Bizonytalanság kerülés svéd értéke 29, ez azt jelenti, hogy a gyakorlat 
fontosabb, mint az elvek, és a normától való eltérés könnyen tolerált. 
Hosszú távú orientációja 53, középértékű, így nincs kifejezett 
preferenciája a svéd embereknek ebben a dimenzióban. 

Korlátozó, elnéző dimenzióban Svédország értéke elég magas (78), ami 
azt jelenti, hogy inkább az elnéző kultúrákhoz tartozik. Az embereknek 
általában pozitív a hozzáállásuk a dolgokhoz, és általánosságban 
optimisták. Ezenkívül a szabadidőnek nagyobb fontosságot tulajdonítanak. 
 

2. ábra. A spanyol kultúra jellemzése Hofstede dimenzióival 

 
Forrás: https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/spain/ 
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Spanyolország hatalmi távolság értéke relatíve magas (57), ami azt 

jelenti, hogy egy hierarchikus társadalom. Tehát az emberek elfogadják a 
hierarchikus rendet, amiben mindenkinek megvan a helye, és nincs 
szükség további megerősítésre. A szervezetben lévő hierarchiát a 
szervezettel együtt járó egyenlőtlenségnek tekintik, a beosztottak 
elvárják, hogy megmondják nekik, hogy mit csináljanak, és az ideális 
főnök a jóindulatú autokrata.  

Az európai országokhoz képest, Spanyolország kollektivista (51), de a 
világ többi részével összevetve individualistának látszik. A csapatmunkát 
természetesnek tartják.  

A maszkulinitás értéke 42, és ebben a dimenzióban a konszenzus a 
legfontosabb fogalom. A spanyol gyerekeket egyetértésre nevelik. a 
menedzsmentet illetően a vezetők szeretik kikérni a beosztottak 
véleményét és ez alapján hoznak döntéseket. 

Bizonytalanság keresésnél az ország értéke nagyon magas (86). Az 
emberek szeretik, ha mindenre szabály van, a változások stresszt 
okoznak, de ezzel egyidőben, el akarják kerülni azokat a szabályokat és 
törvényeket, amelyek bonyolultabbá teszik az életet. Aggódással 
tekintenek a változó, kétértelmű, és a nem meghatározott helyzetekre.  

Spanyolország a 44-es értékével korlátozó társadalom, ez azt jelenti, 
hogy az emberek hajlamosak a cinizmusra és a pesszimizmusra. A 
szabadidőt nem tartják annyira fontosnak. 
 

3. ábra. A brit kultúra jellemzése Hofstede dimenzióival 

 
Forrás: https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/the-uk/ 

 
A brit társadalom hatalmi távolság értéke 35, ami alacsony távolsági 

értéket jelent. Úgy gondolják, hogy az emberek közötti egyenlőtlenséget 
minimalizálni kell. Első látásra ez eléggé ellent mond a történelmi brit 
osztályrendszernek. A fair-playre való törekvés azt mutatja, hogy az 
embereket valamilyen módon egyenrangúnak kell kezelni.  

Az UK individualizmus értéke egyik legmagasabb a világon, csak 
Ausztrália és az USA előzi meg. A britek nagyon individualisták és privát 
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emberek. A gyerekeket már fiatal korukban arra tanítják, hogy 
gondoljanak magukra és találják meg az életcéljaikat, és hogy hogyan 
tudnának a társadalom hasznára válni.  

Nagy-Britannia férfias társadalom, azaz sikerorientáltak és 
sikervezéreltek. A britek nagyon hajlamosak a „sorok között olvasni”, nem 
mindig azt mondják, amit gondolnak. A feminin skandináv országokkal 
ellentétben az Egyesült-Királyságban azért élnek, hogy dolgozzanak.  

A britek bizonytalanságkerülése alacsony (35). Általánosságban véve 
nagyon kevés szabály van, de ahhoz feltétlenül ragaszkodnak, pl. sorban 
állas. A munka területén a tervek nem részletezettek, csak a végcél van 
tisztán kitűzve, de azt, hogy hogyan jutnak el odáig az nem. Hosszútávú 
orientáció értékük 51, így nem lehet besorolni őket. Elnéző, korlátozó 
értékük 69, ami elnéző kultúrát jelent. 
 

4. ábra. Különbségek és hasonlóságok a svéd és brit kultúra között 

 
https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/sweden,the-uk/ 
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5. ábra. Brit-svéd kulturális dimenziók közötti különbségek 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
A 5. ábrán láthatók az egyes kultúradimenziók közötti eltérések 

abszolút értékben, a különbségek összege a brit és a svéd kultúra között 
100. Az összevetésben látszik, hogy igazán nagy különbség a maszkulin-
feminin dimenzióban látható, ahol a svéd kultúra jellemző jelentősen nőies 
társadalma jelenik meg, amely megmagyarázza a svéd emberek 
konszenzusra törekvését. A többi dimenziónál nincs számottevő 
különbség. 
 

6. ábra. Különbségek és hasonlóságok a svéd és spanyol kultúra között 

 
https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/spain,sweden/ 
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7. ábra. Spanyol-svéd kulturális dimenziók közötti különbségek 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
A 7. ábrán láthatók az egyes kultúradimenziók közötti eltérések 

abszolút értékben, a különbségek összege a spanyol és a svéd kultúra 
között 179. Ez lényegesen magasabb, mint a svéd-brit kultúra között 
tapasztalt különbség.  

Az ábrán jól látható, hogy csak egy dimenziónál nem található 
számottevő különbség, ez a Hosszútávú orientáció dimenzió, és nagyon 
nagy távolság van a Bizonytalanságkerülés dimenziónál. A svédekre 
jellemző konszenzusra törekvés a svéd társadalom nőies jellegével 
magyarázható, amely Spanyolországban kevésbé jellemző. A spanyol 
embereknek nagyobb szüksége van a szabályok leírására és azok 
betartására, mint a svédeknek, melyet az Elnéző-korlátozó dimenzió 
értékek közötti különbség is megerősít. 

 
IKEA bemutatása – Az IKEA way 
 
A dolgozatunk alanyának többek között azért az IKEA-t választottuk, mert 
erős kulturális alappal rendelkezik, melyet „IKEA way” kifejezéssel 
illetnek, és ebbe foglalják bele a víziójukat, vezetési stílusaikat, elveiket, 
melyet a svéd kultúra hatása erősít. Ingvar Kamprad, az IKEA alapítója 
elveit és jellemét tükrözi az IKEA jelenlegi vállalati kultúrája. Alapvető 
jellemző, hogy hangsúlyosan munkatársaknak hívják az alkalmazottakat. 
A hierarchia viszonylag lapos, csak három szint létezik az áruház vezetője 
és a munkatársak között. Törekednek arra, hogy a döntéseket konszenzus 
alapján hozzák, és a munkatársakat arra ösztönzik, hogy 
kezdeményezzenek a munkájuk során. A fizetési rendszer fixen 
meghatározott. A vezetők és a munkatársak közötti kommunikáció 
informális stílusban zajlik. Elvárás a vállaltnál, hogy a menedzserek közel 
legyenek a munkatársakhoz, és ne vegyék magukat túlságosan komolyan. 
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Amikor a vállalati kultúrát oktatják a tréning programokon keresztül, 
akkor igyekeznek párbeszédet folytatni és magyarázattal szolgálni a 
miértekre. Az alapító nagy hatással volt a cégre, ő volt a lelke a 
vállalatnak, tehát az ő jellemzői nagy hatással vannak a vállalti kultúrára a 
mai napig. A cég központja Svédországban található, ahol Invar Kamprad 
saját maga tanította be az áruház vezetőket. Ezek a vezetők 
misszionáriusok módjára terjesztették a kulturális értékeket a 
munkatársak felé. A nem svéd munkatársaknak svéd menedzserek adták 
át a tudást az IKEA szemléletéről, akik az IKEA nagykövetei szerepet 
kapták külföldön (Pham & Hongyu, 2012). 

 
IKEA Spanyolország tapasztalatok 
 
Amikor az IKEA Spanyolországba, megérkezett, teljesen ismeretlen volt a 
spanyol piacon, először svéd menedzsereket küldtek Spanyolországba, 
hogy átadják a „know-how”-t, és az IKEA kultúráját a helyi vezetésnek, 
ami nagyon fontosnak bizonyult. A munkavállalók kiválasztása nagyon 
fontos, hogy olyan megfelelő embereket találjanak, akik megtartják az 
IKEA kultúráját. Olyan embereket kellett találni, akiket még nem fertőzött 
meg más szervezet kultúrája. Az IKEA kultúra és módszerek nagyban 
különbözik a spanyolországi normál stílustól, és ahhoz, hogy jól menjenek 
a dolgok, sokat kellett hozzáigazítani a helyi igényekhez (Jackson, 2002). 
Az IKEA belépése a spanyol piacra: 

 svéd menedzserek csoportját küldték Spanyolországba, hogy a 
bevezető csapat tagjaiként, átadják a know-how-t, és az IKEA 
kultúráját a helyi vezetőknek. 

 az IKEA kultúrájának megtartásának egyik legfontosabb módja, hogy 
a „megfelelő” embereket alkalmaznak. Lehetőleg fiatalokat, akiket 
még nem fertőzött meg más vállalati kultúra. A kiválasztás 
kompetencia alapú. 

 az új munkatársak „IKEA way” tréningen vesznek részt, ahol minden 
információt megkapnak. (Jackson, 2002) 

 A spanyol kultúra jellemzői miatt hiába voltak tudatában a 
munkatársak az elvárásoknak, nem tudták átvenni és magukévá 
tenni azokat. A spanyol munkavállalókat zavarta, hogy a svéd 
vezetési stílus kerüli a szigorú tervezést. A normál spanyol stílussal 
ellentétes a költség tudatosság, a csapatszellem, az informális és 
egyenlő kapcsolatok. A spanyol munkavállalók a hierarchiához 
vannak hozzászokva, és fontos tudniuk, hogy kinek mi a felelőssége 
és a feladata. A karrierben az előre lépési lehetőség fontos számikra. 
(Jackson, 2002) 

 A sikeres bevezetés érdekében az IKEA a következőket tette: 
 A helyi igényekhez igyekeztek igazodni, egyrészt, hogy 

strukturáltabbá tették a szervezetet. Ennek a lépésnek a 
szükségességét a hatalmi távolság dimenziónál tapasztalható 
különbség indokolta. Első lépésként felvettek egy spanyol 
humánerőforrás menedzsert. 
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 Kulturális tréningeket tartottak, hogy megbeszélhessék a 
tapasztalataikat és véleményeiket. Az áruház igazgató és a HR 
menedzser közvetítésével hangsúlyozták az IKEA kultúrájának 
fontosságát. 

 Fejlesztő programokat hoztak létre, az IKEA-n belüli 
karrierlehetőségek ajánlására. Terveik szerint a nyitás után már 
röviddel a menedzsment 80 %-át spanyol származású 
munkavállalókkal akarták feltölteni. 

 Munkán kívüli tréningeket ajánlottak fel éves fejlesztési tervekben, 
amelyet a munkatársak nagyon fontos juttatásként értékeltek, hogy 
a munkavállalók jobb általános képességekkel rendelkezzenek a 
munkaerőpiacon az IKEA-án kívül is. A spanyol munkavállalók magas 
bizonytalanságkerülés értéke ennek fontosságát alátámasztja, a 
spanyol munkatársaknak fontos, hogy tudjanak tervezni, felkészülni 
a jövőre. 

 Az egyik legfontosabb változtatás annak érdekében, hogy hozzáértő 
munkatársakat vonzzon és meg tudjon tartani az IKEA, rugalmas 
bérstruktúrát fejlesztettek ki, mivel az IKEA fix béreihez nem voltak 
hozzászokva a spanyol munkavállalók (Jackson, 2002). 

 
Handelsbanken bank bemutatása 
 

8. ábra. Handelsbanken jellemzők 

 
Forrás: (Handelsbanken, 2018) 

 
A Handelsbanken Bankot 1871-ben alapították, és több mint, 20 

országban van jelen a világon. Saját szavaival élve a Handelsbanken Bank 
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decentralizált módon működik, erős helyi jelenléttel. Svédországban, 
Nagy-Britanniában, Dániában, Finnországban, Norvégiában és 
Hollandiában nemzeti hálózattal működik, és ezeket az országokat hazai 
piacának tekinti (Handelsbanken, 2018). 

 
Handelsbanken bank UK tapasztalatok 
 
Egy 2017-es kutatás eredményeit véve alapul, melyet Nagy-Britanniában 
végeztek egyik Handelsbanken vállalatnál. Svédországban több mint, 400, 
Nagy-Britaniában több mint, 200 bankfiókkal rendelkezik. Ezek a 
bankfiókok függetlenül, különálló vállalatonként működnek. Amikor a 
Handelsbanken Bank először elkezdett működni Nagy-Britanniában a brit 
munkavállalóknak át kellett venni a svéd megbeszélések stílusát, 
amelyben a leghangsúlyosabb dolog a konszenzusra törekvés. De egy idő 
után ezek a megbeszélések módosultak, és mindkét kultúra legjobb 
tulajdonságait igyekezték ötvözni úgy, hogy még mindig a konszenzusra 
való törekvésen volt a hangsúly, de bekerült az aktív döntéshozatal is. 
Másik különbség, hogy a svéd kultúrából származó munkamódszerben az, 
hogy nem vették át a svéd kávészünetekben történő munkával 
kapcsolatos beszélgetéseket, amelyek a svéd vállalati kultúrában nagyon 
fontosak (Paijo & Vonheim, 2017). 

 
A két cég bevezetésének összevetése 
 
Már annál a dimenziókülönbségek összevetésénél látni lehetett, hogy 
nagyobb érték szerepelt a svéd-spanyol mint a svéd-brit kultúrák között, 
amelynél a svéd-spanyol majdnem duplája a svéd-britnek, hogy távolabb 
áll a spanyol kultúra a svédtől, mint a brit, ezért érthető, hogy több 
változtatásra is volt szükség az anyavállalat nemzeti/vállalati kultúrájának 
adoptálásánál Spanyolországban, mint Nagy Britanniában. Sajnos az IKEA 
Egyesült Királyságba való belépéséről nem tudtam adatokat találni. 

Látni, hogy a Nagy Britaniába való terjeszkedés során alapvető vállalati 
szokásokat, nem volt szükség megváltoztatni, ellentétben az IKEA 
Spanyolországi belépésével, ahol a szervezet szerkezetét és a 
bérrendszert is módosítani kellett a sikeres belépéshez. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy mindkettő belépés sikeres volt, és az IKEA a maga 
részletesen kidolgozott és terjeszteni kívánt vállalati kultúrájával is képes 
volt engedni az üzleti siker érdekében. 

 
Összefoglalás 
 
A dolgozatban röviden megvizsgáltuk két svéd vállalat külföldi belépését 
különböző kulturális háttérrel rendelkező országokba. Célunk az volt, hogy 
megvizsgáljuk. a kultúrák közötti dimenziókülönbségek megjelennek-e a 
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szervezeti kultúra átadásának nehézségében is. Ezen esettanulmány 
alapján elmondható, hogy található összefüggés a kultúrák távolsága 
(dimenzió különbségek), és az új piacra való belépés nehézségei között. 
Emellett az anyavállalat szervezti kultúrájában módosítandó „területeket” 
meghatározza, hogy ezek a különbségek, mely dimenzióban léteznek. 
Érdemes lenne egy nagyobb kutatás keretében vizsgálódni, és létrehozni 
egy olyan tapasztalati listát, amelyben szerepel, milyen kultúra 
különbségek általában, milyen konkrét területen okozhatnak problémát.  
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