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Sammandrag 

En väl fungerande organisationskultur som medarbetarna trivs i och arbetet effektiviseras blir allt 

viktigare för dagens företag. Fler och fler företag verkar globalt och vill därför skapa en gemensam 

företagskultur världen över. Denna studie undersöker om en global organisationskultur är möjligt 

genom att studera hur organisationell kultur påverkas av nationell kultur genom en analys av tre 

multinationella företags verksamhet i både Singapore och Sverige. Representanter från dessa tre 

företag har intervjuats i båda länderna och datan från intervjuerna har sedan jämförts med respektive 

lands nationella kulturindex. Studien säger sammanfattningsvis att det är svårt att styra 

organisationskulturen globalt, och att organisationskultur främst utgörs av de anställda och deras 

bakgrund. Studien föreslår att global organisationskultur uppnås när organisationen skapar en balans 

mellan lokal anpassning och global tillhörighet – snarare än en gemensam kultur över gränserna.   
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Förord 

 

 

Vi vill först och främst rikta ett tack till vår handledare, Susanne Åberg, som 

genom sitt fantastiska engagemang, inspiration och vägledning varit ett viktigt 

stöd genom hela uppsatsarbetet. Organisationskultur är ett komplext ämne 

med många beståndsdelar, infallsvinklar och perspektiv vilket gjort att det inte 

alltid har varit helt lätt att veta vilken vinkel som är optimal. Vi är mycket 

tacksamma för alla våra diskussioner med Susanne, de har verkligen hjälpt oss 

hålla rätt fokus under arbetets gång. 

 

Vi vill även rikta ett tack till medarbetarna på Business Sweden. De har hjälpt 
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Sist, men inte minst, vill vi rikta ett stort tack till studiens respondenter som 

varmt bjudit in oss att undersöka deras organisationer. Det har varit otroligt 

intressant, lärorikt och inspirerande att få chansen att se hur multinationella 

företag arbetar med kulturfrågor i praktiken. Detta arbete har verkligen öppnat 

upp våra ögon till detta mycket intressanta ämne och vi ser fram emot att 

undersöka detta mer i framtiden! 
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1 Inledning 

En fungerande kultur på jobbet påverkar organisationens resultat mer än man tror och en bristande 

organisationskultur är ett av företags största hinder för framgång idag (Goran, J. et al., 2017). Dessa 

brister bottnar i att det upplevda avståndet och tröskeln för att samarbeta mellan länder har minskat, 

samtidigt som det kulturella avståndet inte har minskat lika fort. Ekonomier integreras, 

informationsutbytet växer och kommunikationsmöjligheter förbättras. Att världens avstånd känns allt 

mindre gör att antalet multinationella organisationer ständigt växer och intresset för att bilda en 

gemensam och global organisationskultur är större än någonsin (Marquardt, 1999). Länder och 

organisationer som tidigare varit stängda öppnar sig mot omvärlden och multinationella organisationers 

kontext gynnas. Denna typ av organisationer växer därmed till både storlek, antal och fylls med 

medarbetare från olika kulturella bakgrunder (Utrikesutskottet, 2019). Kulturrelaterade brister har, i och 

med digitaliseringen, blivit ett allt mer kostsamt och prioriterat problem för många organisationer 

(Goran, J. et al., 2017). 

 

Tidigare studier visar en tydligt korrelerad effekt mellan organisationers framgång samt dess kultur 

eftersom medarbetare utvecklas och generellt presterar bättre med en gemensam organisationskultur. 

(McLean et al, 2002; Kets de Vries & Florent-Treacy, 2002). En global organisationskultur sprider 

centrala värderingar och konsekventa beteenden hos medarbetarna oavsett land (Tolbert et al., 2002). 

Organisationer som saknar en gemensam uppfattning kring till exempel hanteringen av kunder och 

centrala arbetsprocesser har visat sig prestera sämre i den digitala eran (Goran, J. et al., 2017). Den 

organisationella förmågan att lyckas etablera en gemensam kultur anses vara en av de viktigaste 

egenskaperna för att lyckas hålla ihop organisationer (Marquardt, 1999). Men trots att dagens globala 

företag intresserar sig allt mer i skapandet av gränsöverskridande organisationskultur (Marquardt, 

1999), så är nationell kultur nödvändig för att stärka känslan av lokal tillhörighet (Daun, 1989). 

Medarbetares nationella kultur är svår att kompenseras för då den är extremt djupt rotad hos människor 

från tidig ålder (Hofstede, 1980). Forskare har identifierat hur nationell kultur i stor utsträckning 

påverkar och genomsyrar nästan allt som rör människors beteende och attityd (Hall, 1976, Ronen och 

Shenkar, 1985, Schwartz, 1999). Men i takt med att världens marknader växer ihop, och olika kulturer 

interagerar med högre frekvens, blir de nationella identiteterna allt mer suddiga och sociala nätverk 

inom organisationen ersätter traditionella territorier (Salzer, 1994). Sammanfattningsvis så står 

multinationella organisationer inför en utmaning – att lyckas etablera en gemensam kultur med 

enhetliga värderingar, uppfattningar och beteenden, samtidigt som medarbetarnas nationella kulturer 

skiljer sig markant (Hofstede Insights, 2019) mellan respektive land och verksamhet. Så är det möjligt 

att uppnå en global organisationskultur, eller är påverkan från de nationella kulturerna för stor? 
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1.1 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna studie är att undersöka hur multinationella och centralt styrda företags 

organisationskultur skiljer sig mellan två olika nationella kontexter. Studien ämnar att identifiera i 

vilken grad dessa potentiella skillnader kan förklaras med respektive kontexts nationella kultur. Studien 

ämnar därmed att besvara följande forskningsfråga: 

 

Hur ser organisationskulturen ut i multinationella organisationers verksamheter i olika länder? Om 

skillnader finns, hur kan de förklaras med ländernas nationella kultur? 
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2 Teori 

Detta kapitel presenterar den teori som ligger till grund för studiens datainsamling, analys samt 

slutsats. Inledningsvis presenteras Scheins (1992) tre lager av kultur som används för att kategorisera 

den insamlade empirin. Fortsättningsvis introduceras det ramverk av organisationella dimensioner 

samt nationella kulturdimensioner som används vid karakterisering av empirin. Till sist presenterar vi 

studiens analysmodell med de nationella–organisationella kopplingarna som tagits fram för att 

möjliggöra konsekvent kartläggning, jämförelse och analys av studiens empiri. 

2.1 Definition av organisationskultur 

Begreppet organisationskultur är relativt komplext med olika uppfattningar kring vad det betyder samt 

innefattar. Hofstede & Minkov (2010, s.6) definierar organisationskultur som “The collective 

programming of the mind that distinguishes the members of one group or category of people from 

others”. Sammanfattningsvis kan organisationskultur definieras som (1) en viss uppsättning 

värderingar, beteenden och attityder som (2) delas, tolkas och överförs över tid inom ett kollektiv som 

(3) gör gruppen unik och särskild gentemot andra grupper (Bik, 2010). Det är denna definition som 

studien valt att använda samt fortsättningsvis referera till. 

2.2 Organisationskulturens tre lager 

Organisationskultur kan undersökas, analyseras samt ses på från många olika vinklar eftersom 

fenomenet kan yttra sig på många olika sätt. För att tydligare kunna kategorisera hur olika typer av 

kultur speglar sig inom organisationen kan man dela in dess yttranden i tre lager – artefakter, antagna 

värderingar och grundläggande underliggande antaganden (Schein, 1992). Dessa tre lager beskrivs på 

nästa sida och kan ses i figur 1 nedan. 

 Organisationskultur  

artefakter kulturella yttranden  

antagna 

värderingar 

kulturella yttranden  

grundläggande 

underliggande 

antaganden 

kulturella yttranden  

Figur 1. Organisationskulturens tre lager av kulturyttringar 
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2.2.1 Artefakter 

Artefakter inkluderar de påtagliga eller muntligt identifierbara element som genomsyrar eller finns inom 

en organisation. Detta kan gälla saker som till exempel planlösning, arkitektur, klädkod, citat eller andra 

konkreta så kallade organisationsartiklar. Artefakter är de synliga elementen i en kultur och det lager 

som mest tydligt kan identifieras av personer som inte ingår i kulturen (Schein, 1992). 

2.2.2 Antagna värderingar och normer 

Antagna värderingar och normer samlar organisationens angivna värderingar och regler som beskriver 

dess beteende och attityder, det vill säga hur organisationens medlemmar ska representera gruppen – 

både för sig själva och externt. Detta lager uttrycks ofta i officiella filosofier, så kallade code of conducts 

eller offentliga uttalanden om organisationens identitet. Exempel på detta skulle kunna vara 

uppförandekoder eller andra liknande ramverk som används för att kommunicera organisationens 

policy till de anställda (Schein, 1992).  

2.2.3 Grundläggande underliggande antaganden 

Delade grundläggande antaganden är de djupt inbäddade, upptagna beteenden som utgör kärnan i 

kulturen. Dessa antaganden är vanligtvis så väl integrerade i kontorsdynamiken att de är svåra att känna 

igen när man är i den, men som utomstående observatör kan man se att alla på ett kontor eller en enhet 

gör likadant och att beteendet är ingrott i gruppen. Dessa underliggande antaganden och beteenden är 

svåra att konfrontera och oerhört svåra att förändra (Schein, 1992). 

2.3 Organisationella kulturdimensioner 

Förutom att organisationskultur yttrar sig i olika lager enligt modellen som vi introducerade i 

föregående stycket (Schein, 1992), så finns även olika dimensioner inom organisationen där kultur är 

närvarande – s.k. organisationella kulturdimensioner. 

 

Genom att kombinera Hofstede Insights (2019) organisationskulturella dimensioner och Cameron & 

Finns (2006) teorier för organisationskultur har denna studie konstruerat sex organisationella 

kulturdimensioner. Dessa kommer, genom studiens analysmodell (kap 2.5), sedan matchas och 

jämföras mot Hofstede & Minkovs (2010) nationella kulturdimensioner. Se beskrivningar för 

respektive organisationell kulturdimension nedan och matchningen genom analysmodellen i figur 4 på 

sida 14. 
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Figur 2. Studiens organisationskulturella dimensioner tillsammans med lagrena av kulturyttringar från figur 1. 

2.3.1 Hierarki 

I en adhokratisk företagskultur finns inga uppritade tabeller av organisationsstrukturer eftersom 

strukturerna ofta förändras. I en sådan kultur finns ofta temporära roller, ansvarsområden och fysiska 

utrymmen eftersom uppdrag kan skifta och företaget behöver anpassa sig. En adhokratisk 

organisationskultur är dynamisk och främjar kreativitet och entreprenörskap. Ledarskapet är ofta 

innovationsdrivet, visionärt och risktagande. Då det finns stort utrymme för improvisation och 

överraskningar är arbetsdisciplinen generellt lös och det är svårt att förutse vad som ska hända härnäst 

(Hofstede Insights, 2019). 

 

I en hierarkisk företagskultur är strukturen tydligt uppritat, personalen vet vem de har som närmaste 

chef och organisationen är fylld av kontrollerande organ. Beslutsfattande sker efter en tydlig mall, där 

personal utan tillräckliga befogenheter måste gå via sin chef, eller kanske till och med chefens chef för 

att fatta vissa beslut (Cameron & Finn, 2006). Arbetsdisciplinen är strängare, personalen förväntas vara 

punktliga, seriösa och kostnadsmedvetna (Hofstede Insights, 2019).  

2.3.2 Personligt ansvar 

Med högt personligt ansvar läggs stor frihet och möjlighet för individen i organisationen att forma sitt 

egna jobb. Här får man själv ta för sig och det är en “var man för sig”-kultur. I ett sammanhang där 

vassare armbågar tillåts löper man större risk att hamna efter eller hamna utanför, men man har också 

större möjligheter att ta sig framåt och snabbare nå dit man vill (Hofstede Insights, 2019).  
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En organisation i motsats till denna har tydliga grupper och sociala sammanhang blir det lätt för 

arbetstagare att veta var han eller hon hör hemma någonstans. Där blir man tilldelad en grupp och man 

kan lita på varandra inom den gruppen. Organisationstypen kallas ibland för klan-organisation och 

bygger på en vi-känsla där man inte behöver vara osäker på vilka som tillhör sitt egna lag, eftersom det 

finns regler och struktur för detta. I denna kultur tror man på lagarbete, personalutveckling och lojalitet. 

Klan-organisationen kan liknas en familj och är vanlig i till exempel Japan (Cameron & Finn, 2006).  

2.3.3 Leveransfokus 

I en processorienterad kultur är nyckelfunktionen det sätt vilket arbete utförs. Personalen i dessa 

organisationer är mest intresserade av hur man jobbar för att nå dit man vill. Eventuellt når man inte 

just till sitt mål, men man kanske når till någon annan bra slutsats eller ett annat intressant resultat. I en 

organisation med högt processfokus finns det många sätt att nå sitt mål, och inget behöver vara mer rätt 

än ett annat. I en målorienterad kultur arbetar, och mäts, medarbetarna främst för att uppnå specifika 

mål eller resultat. Det viktiga för personalen i dessa organisationer är vad resultatet av processen blir 

medan processen i sig är ointressant (Hofstede Insights, 2019; Peters & Waterman, 1982).   

 

I en internt driven kultur värdesätter medarbetarna sitt arbete och större syfte genom att lita på att de 

själva bäst vet vad som är bra för kunden och världen i ett större perspektiv. I en externt driven kultur 

ligger fokuset på att tillgodose kundens specifika krav. Resultatet är viktigast och man arbetar och 

belönas pragmatiskt snarare än med etiska aspekter i åtanke (Cameron & Finn, 2006).  

2.3.4 Trygghet 

En organisation kan regleras för de anställdas trygghet men då också begränsas i vad man vågar riskera 

för att vinna. Regleringar, såsom lagar eller interna bestämmelser, kan påverka hur organisationen får 

agera i beslutsfattande för att det inte minska risken för snabba svängningar och ovisshet om framtiden 

(Chen et al, 2019). I andra sidan spektrat av organisationskulturer kan risk och organisatorisk frihet 

uppmuntras – men då med medvetenhet om vad som kan hända om något går fel. Här riskerar både 

anställda bli av med jobbet och företaget förlora sin verksamhet (Hofstede Insights, 2019).  

2.3.5 Stabilitet 

Denna dimension avser mängden intern strukturering, kontroll och disciplin. En väldigt fri kultur 

avslöjar en mer flytande inre struktur och karakteriseras av en brist på förutsägbarhet, liten kontroll och 

liten disciplin (Blake and Mouton's Managerial Grid, 1964). Det finns mycket utrymme för 

improvisation och överraskningar. En mycket strikt arbetsdisciplin avslöjar det omvända. Människor är 
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mycket kostnadsmedvetna, punktliga och seriösa. Detta då det finns en långsiktig plan som skall följas, 

och man har inte råd att chansa eller göra fel (Hofstede Insights, 2019). 

2.3.6 Personalfokus 

I en personalfokuserad organisation känner medarbetare att personliga problem prioriteras och att 

organisationen tar ansvar för sina anställdas välfärd, även ifall det är på bekostnad av organisationens 

arbete. I en arbetsfokuserad organisation finns det ett stort tryck för att utföra uppgiften, även om det 

till exempel är på bekostnad av medarbetares välfärd (Hofstede Insights, 2019). I personalfokuserade 

organisationer ska personalen känna att personliga intressen och problem beaktas och att organisationen 

tar ansvar för sina anställda, även om det kortsiktigt kan påverka arbetet negativt. I en 

organisationsorienterad organisation ligger vikten vid att arbetsuppgifterna blir utförda även om 

personal kan hamna i kläm. Fungerar det inte för en anställd kan företaget istället anställa någon annan 

som klarar av tempot (Blake and Mouton's Managerial Grid, 1964). 

 

2.4 Nationella kulturdimensioner 

Hofstede & Minkov (2010) presenterar sex dimensioner som används för kartläggning av nationell 

kultur. Dessa dimensioner är välciterade och ofta använda i studier som handlar om kultur. Till 

dimensionerna finns tillhörande index som kvantifierar värdet för respektive dimension och land på en 

skala från 1 till 100. Studien har därmed valt att använda enbart Hofstedes (1980, 1991, 2010) teorier 

för de nationella kulturdimensionerna, eftersom dess tillhörande nationella index (Hofstede Insights, 

2019) ska användas.  

 

   

 

Nationella 

dimensioner 

1. 

Maktdistans 

2. 

Individualism 

3. 

Maskulinitet 

4. 

Osäkerhets- 

undvikande 

5. 

Lång 

tidsorientering  

6. 

Eftergivenhet 

 

        

Figur 3. Hofstede & Minkov’s (2010) nationella kulturdimensioner som används i studiens analysmodell. 

2.4.1 Maktdistans  

Denna dimension handlar om hur olika kulturer ser på och jobbar med hierarki och ledarskap. Man 

introduceras till begreppet maktdistans som hur avlägsen man känner sig sin chef (Hofstede, 1991). I 

kulturer med hög maktdistans accepterar mindre inflytelserika individer maktrelationer som är mer 

auktoritära och hierarkiska (Hofstede, 1980). Däremot gäller generellt att länder med lägre maktdistans 
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förvaltas mer demokratiskt – alla är lika värda. Inom Europa till exempel, tenderar maktdistansen att 

vara lägre i de nordliga länderna och högre i de södra och östra länderna (Hofstede & Minkov, 2010). 

2.4.2 Individualism  

Denna dimension avser den grad till vilken människor förväntar sig att de skall välja sina egna 

associationer eller agera som medlemmar av ett kollektiv (Hofstede, 1980). Latinamerikanska länder 

brukar ofta rankas som de mest kollektivistiska, medan USA och västeuropeiska länder har de mest 

individualistiska kulturerna (Hofstede & Minkov, 2010; Hofstede, 1991).  

2.4.3 Maskulinitet 

Refererar till de traditionella könsrollerna i samhället. Beskriver vilken sida av spektrumet kulturen 

befinner sig i termer av stereotypiska manliga/kvinnliga värderingar. Maskulina kulturer värderar 

konkurrens, resultat, självsäkerhet, ambition samt ansamlandet av materiella ting (Hofstede, 1980). 

Feminina kulturer lägger större värde vid relationer, samarbete och livskvalitet (Hofstede & Minkov, 

2010). 

2.4.4 Osäkerhetsundvikande  

Beskriver den grad människor hanterar stress genom att minimera osäkerhet. Kulturer med högt 

osäkerhetsundvikande föredrar regler (till exempel om religion och mat) och strukturerade sociala 

sammanhang (Hofstede, 1980). Anställda i sådana kulturer brukar även stanna längre hos samma 

arbetsgivare (Hofstede, 1991). Medelhavsländer, Latinamerika och Japan rankas högt i den här 

kategorin. Singapore, Jamaica, Danmark och Sverige är exempel på länder som rankas lågt (Hofstede 

Insights, 2019).  

2.4.5 Lång tidsorientering  

Denna dimension handlar om samhälles tidshorisont, det vill säga den betydelse som läggs vid 

framtiden i jämförelse med nutiden. Kulturer med långsiktig tidsorientering värdesätter uthållighet, 

strukturerade samarbeten genom sparsamhet och en känsla av skam ifall man inte lyckas (Hofstede, 

1980). Däremot så värderar samhällen med kortsiktig tidsorientering personlig stabilitet. Kina, Taiwan 

och Japan är exempel som visar särskilt höga värden här. Många lågt utvecklade länder visar låga 

värden, lägst hos Pakistan och Västafrika. Västerländska länder delar relativt låga värden (Hofstede & 

Minkov, 2010). 
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2.4.6 Eftergivenhet  

En kultur och ett samhälle som har en hög grad av eftergivenhet beskriver ett samhälle som tillåter 

relativt fritt tillfredsställande av grundläggande mänskliga drifter som är relaterade till att njuta av livet 

och ha kul (Hofstede, 1980). Detta gäller exempelvis för det svenska samhället, inklusive andra länder 

i norra Europa (Hofstede & Minkov, 2010). 

2.5 Analysmodell 

Teoriavsnittet har dels introducerat tolv dimensioner av kultur, sex nationella och sex organisationella. 

Under de organisationella dimensionerna finns i sin tur tre lager som kategoriserar hur kultur yttrar sig 

inom organisationen. Studiens analysmodell kombinerar dessa ramverk för att tillsammans möjliggöra 

en konsekvent kartläggning, jämförelse och analys av studiens empiri. 

 

Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka hur det yttre, nationella, kulturperspektivet påverkar det inre, 

organisationella, kulturperspektivet är det nödvändigt att kopplar ihop dessa två kontexter med 

varandra. Vår analysmodell möjliggör en konsekvent jämförelse över kontext-gränserna som gör att 

studien kan ställa organisationella fenomen mot nationella fenomen av samma karaktär och dimension. 

I figur 4 presenterar vi kopplingen mellan Hofstedes nationella dimensioner och motsvarande 

organisationella dimensioner och i bilaga 2 finns beskrivningar bakom varje (vertikal) koppling i 

modellen. 
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Figur 4: Studiens analysmodell där vi matchar och jämför våra organisationella dimensioner mot Hofstedes 

(1980) nationella dimensioner inom samma karaktär / område. Se studiens motiveringar och beskrivningar bakom 

matchningarna i bilaga 2. 
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3 Metod 

Detta kapitel presenterar studiens tillvägagångssätt, motiveringarna bakom de val som gjorts samt hur 

operationaliseringen / struktureringen av data kommer ske genom den analysmodell som 

introducerades i teoriavsnittet. 

3.1 Introduktion till fallstudien 

Studiens datainsamling görs genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med medarbetare från tre 

multinationella organisationer i två nationella kontexter – Sverige och Singapore. Syftet med denna 

studie är att undersöka och jämföra hur multinationella organisationers kultur skiljer sig dessa kontexter 

emellan. För att planera, strukturera och analysera studiens insamlade information används 

analysmodellen som presenterades i teoridelen (figur 4, s. 14).  

 

De två nationella kontexterna som undersöks är Sverige och Singapore. Bakgrunden till detta är att 

Singapore är en av Sveriges största exportmarknader i Asien och har fungerat som en språngbräda för 

svenska företag mot den asiatiska marknaden (Business Sweden, 2019). Som en finansiell och 

kommersiell knutpunkt med ett inbjudande affärsklimat är landet en naturlig utgångspunkt för många 

företag som vill lyckas i regionen. Singapore har en av världens mest transparenta ekonomier som med 

gynnsam lagstiftning och konkurrenskraftiga förutsättningar sätter Singapore först på Världsbankens 

lista över länder som är lätta att göra affärer med (Business Sweden, 2019). 

 

Denna fallstudie undersöker fortsättningsvis tre organisationer som alla (1) är multinationella med 

verksamhet över hela världen, (2) har en tydligt uttalad organisationskultur som de arbetar aktivt med 

och (3) har Sverige som huvudkontor och försöker sprida dessa värderingar genom hela organisationen. 

De tre organisationerna som valdes är Ericsson, Handelsbanken och SKF och passar bra för 

undersökning i och med att de har en tydlig agenda avseende gemensam och global organisationskultur 

(Ericsson, 2019; Handelsbanken, 2017; SKF, 2019). Företagen i sig är dock inte i fokus för denna studie 

och resultatet är därmed strukturerat efter land snarare än efter företag.  
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3.2 Förstudie 

För att bilda oss en uppfattning och genomtänkta intervjufrågor inför primärstudien ute hos företagen 

genomfördes två intervjuer hos Business Sweden i både Singapore och Stockholm. I Singapore hölls 

en intervju med en Project Manager som hjälper svenska företag att etablera sig i Singapore, och i 

Sverige hölls en intervju med en Investment Advisor som hjälper utländska företag att investera i den 

svenska marknaden. Intervjuerna utfördes i person på respektive kontor och i de fall de inte var möjligt 

via telefon. Intervjuernas längd varierade mellan 45 och 60 minuter. Intervjuerna spelades i samtliga 

fall in och anteckningar togs.  

 

Datum Organisation Namn Titel Land 

2019-03-12 Business Sweden Anonym Project Manager Singapore 

2019-04-15 Business Sweden Klas Ericson Investment Advisor Sverige 

Tabell 1. De intervjuade representanterna från Business Sweden. 

3.3 Val av fallstudie 

Kvalitativa studier syftar till att uppnå en djup förståelse för ett ämne (Holme och Solvang, 1997) och 

är en metod som ofta används för att studera komplexa system bestående av människor (Alvehus, 2014). 

I och med att denna studie ämnar att undersöka relationer och kommunikation mellan människor så 

passar fallstudiemetoden och mer specifikt dess möjlighet att ställa unika följdfrågor bra (Holme & 

Solvang, 1997). Fallen studeras med en explorativ metod baserad på kvalitativa djupintervjuer och 

observationer. Det är en utforskande metod som tillåter att icke efterfrågad information medföljer i 

studiens intervjuer och observationer – men denna information kan vara minst lika viktig som den 

studien explicit efterfrågat (Holme & Solvang, 1997).  

3.4 Operationalisering 

Teoriavsnittet introducerade dels två dimensioner av kultur – ett nationellt och ett organisationellt – 

samt dels tre lager (under den organisationella dimensionen) som kategoriserar hur kultur yttrar sig 

inom organisationen. Eftersom studien ämnar att undersöka hur det yttre, nationella, kulturperspektivet 

påverkar det inre, organisationella, kulturperspektivet länkades dessa två kontexter mot varandra genom 

studiens analysmodell (figur 4, s. 14). För att undersökningen, via dess intervjuer, ska lyckas samla in 

data som motsvarar analysmodellens innehåll så har intervjufrågorna planerats, anpassats och matchats 

mot studiens organisationella dimensioner (figur 2, s. 9). Frågorna har därmed bildats med innehållet i 

analysmodellen i åtanke men är inte riktade till den punkt att de begränsar respondenternas möjlighet 

att berätta fritt om hur de upplever situationer. Frågorna kräver generellt öppna svar och gav därmed 
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intervjuobjekten flexibiliteten att sväva ut. Under intervjuerna kompletterades det med ytterligare frågor 

samt förtydligande vid behov. I tabell 2 nedan kan respektive organisationell dimensions matchande 

intervjufrågor ses. Fullständiga intervjufrågor ses i bilaga 3. 

Organisationell dimension Matchande intervjufrågor 

1. Hierarkisk  / Adhokratisk 1, 2, 3, 4, 10, 14, 17 

2. Sociala strukturer / personliga ansvar 1, 2, 3, 4, 6, 16, 17 

3. Leverans / processfokus 3, 4, 12, 15, 16, 17 

4. Trygghet och regleringar / risk och självständighet 3, 4, 7, 17, 18 

5. Frihet / stabilitet 3, 4, 5, 6, 13, 17 

6. Personal / organisation 3, 4, 8, 9, 11, 17 

Tabell 2. Överblick till hur intervjufrågorna matchar analysmodellens organisationella dimensioner. 

3.5 Intervjuernas genomförande 

Genom studiens intervjuer med medarbetare från fall-organisationerna i respektive land samlas data in 

inom ramarna för de sex organisationella dimensionerna (figur 2, s. 9). Undersökningen innebär nio 

kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med medarbetare från Ericsson, Handelsbanken och SKF. 

Intervjuerna utfördes i person på respektive kontor och i de fall de inte var möjligt via telefon. 

Intervjuernas längd varierade mellan 45 och 60 minuter. Intervjuerna har spelats in och anteckningar 

har tagits. För att datan ska vara jämförbar så utfördes intervjuerna likadant med samma procedur och 

frågor hos alla organisationer i Sverige respektive Singapore.  

 

För att få en bredd i den insamlade datan inkluderades medarbetare med olika nivåer vad avser både 

senioritet och position då dessa har olika perspektiv på organisationen. Studiens intervjuobjekt kan ses 

i tabell 3 nedan.  
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Datum Organisation Namn Titel Land 

2019-03-15 Handelsbanken Robert Radway General Manager Singapore 

2019-03-29 Handelsbanken Anonym Compliance Manager  Singapore 

2019-05-06 Handelsbanken Dan Bergman Stf. kontorschef Sverige 

2019-05-06 Handelsbanken Pernilla Johansson Affärsrådgivare Sverige 

2019-03-15 SKF Jonas Falk Managing Director Singapore 

2019-05-02 SKF Anonym Kommunikationsdirektör Sverige 

2019-05-02 SKF Anonym Employee Branding Sverige 

2019-03-18 Ericsson Ludvig Landgren Vice President Singapore 

2019-04-23 Ericsson Serina Siah Partnerships Manager Singapore 

Tabell 3. Tabell med överblick över studiens intervjuobjekt. 

3.6 Analys av data 

Analysmodellen används dels för att ställa de två nationell och organisationell kultur mot varandra och 

möjliggöra jämförelse inom respektive dimension, och dels för att jämföra länderna med varandra. 

Varje organisationell dimension med dess underliggande tre lager fungerar i sin tur som kategorier till 

intervjuernas innehåll, strukturering av den insamlade datan samt stöd vid analys. Vid analysen av 

intervjudatan kategoriseras resultaten till låg, medel eller hög beroende på hur pass väl resultatet 

överensstämmer med dimensionens beskrivning (kap. 2.3).  
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Figur 5: Resultat struktureras inom ramarna för de sex organisationella dimensionerna 

 

Index för nationella dimensionerna hämtas från Hofstede Insights (2019) och struktureras i 

analysmodellen enligt figur 4 (s. 10) för respektive land. Hur vi kommer strukturera ländernas kulturella 

index i referens till analysmodellens nationella dimensioner syns i figur 6 nedan. 
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Figur 6: Index struktureras inom ramarna för de sex nationella dimensionerna 

 

Struktureringen utförs sedan dimension för dimension i respektive land. Dessa matriser möjliggör 

tillsammans vertikala jämförelser mellan nationell- och organisationell kultur inom länderna. I bilaga 

1 redovisas en fullständig överblick för hur datan ska struktureras genom studiens analysmodell. 

 

3.7 Reliabilitet och generalisering 

Studien ämnar att minimerar påverkan av branschspecifik kultur genom att samla in empiri från tre 

organisationer inom tre olika sektorer; bank-, telekom- och produktionsbranschen. Tre av de 14 

påtänkta intervjuerna har inte kunnat genomföras på grund av brist på access. Men eftersom svaren i de 

senare intervjuerna visade på en viss mättnad tror vi att bristen på access (i tre av våra planerade 

intervjuer) inte påverkade studiens resultat. 

 

Möjligheten att dra allmänna slutsatser genom fallstudier är mycket ifrågasatt. Studien har aktivt arbetat 

för en hög generalisingsfaktor, men det är svårt att uppnå i dessa typer av studier. En eventuell effekt 

av fallstudier är att informationsinsamlingen kan bli spretig, vilket gör att studien kan behöva sålla bort 

empiri som ej är av intresse. Denna spretighet har motarbetats med den systematiska analysmodellen 

som introducerades i teoridelen (Holme & Solvang, 1997). 

 

En aspekt som bör beaktas är att vår närvaro i Singapore kan ha haft en skrämmande effekt på de icke-

svenska medarbetarna på grund av vårt svenska ursprung och kontakt med de ledande befattningshavare 

som i alla tre organisationer var svenskar. Detta kan ha resulterat i förutbestämda svar hos de 

Singaporianska medarbetarna. I Sverige minskade denna risk eftersom intervjuobjekten hade större 

förståelse för vårt syfte. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt ämnar vi att presentera de resultat och den information som samlats in under de 

sammanlagt elva intervjuer som hållits i Sverige och Singapore.  

4.1 Förstudie 

Svenskar är betydligt mer vana med oklara projektbeskrivningar, mål och fria händer medan man i 

Singapore generellt förväntar sig tydliga riktlinjer. Svenska medarbetare föredrar generellt öppna 

uppgifter som tanken är att de ska lista ut själva medan Singaporianer vill ha mer vägledning och 

detaljstyrning (Anonym, Business Sweden, 2019). 

 

En stor utmaning för svenska organisationer i Singapore är att de är betydligt mer relationsberoende i 

jämförelse med Sverige. Det är d.v.s. svårt att få till ett affärsmöte utan att först gå genom en tidigare 

gemensam kontakt (Anonym, Business Sweden, 2019). Det måste dessutom finnas ett tydligt business 

case med tydlig avkastning, d.v.s. någonting att vinna för att personerna ska gå med på att boka in mötet 

(Anonym, Business Sweden, 2019). I Sverige värderas förtroende och samförstånd och längre 

relationer. Man vill sätta upp gemensamma mål och se att relationen på sikt kan ge avkastning. Det är 

inte lika mycket fokus på avkastning och det är okej om ett projekt gynnar ena parten mer. Mer vikt 

ligger vid att relationen gynnas av det och att man i framtiden har möjlighet att få tillbaka minst lika 

mycket av det (Ericson, 2019).  

 

Det är egentligen inte jättemycket man behöver veta om Singapore innan man vill etablera sig här, det 

är ett relativt inbjudande business klimat (Anonym, Business Sweden, 2019). Men en förvånande sak 

var att visitkort t.ex. fortfarande är viktig faktor här (Anonym, Business Sweden, 2019). Det har att göra 

med att Singaporianer snabbt vill veta om dem de möter är högt uppsatta, chefer eller folk med makt i 

och med att dessa attribut respekteras betydligt mer här jämfört med Sverige. Samma fenomen finns 

även inom familjekontexten där de yngre har en stor inneboende respekt för de äldre på ett annat sätt 

än i Sverige (Anonym, Business Sweden, 2019). 

 

Något som många svenska företag som försöker etablera sig i Singapore gör fel enligt Anonym, 

Business Sweden (2019) är att de har högt fokus på t.ex. miljöaspekter. I Singapore är investerare 

generellt sett mer intresserade av effektivitet och hur mycket pengar de kan tjäna på produkten. Life-

cycle-cost och andra liknande mått som är populära i Sverige fungerar helt enkelt inte lika bra här och 

ges inte samma fokus. (Anonym, Business Sweden, 2019). 
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För utländska företag som ska etablera sig i Sverige uppkommer självfallet problem. Problemen ter sig 

annorlunda beroende på vilket land företaget eller personerna kommer ifrån. När man tar in en person 

från moderbolaget som inte har erfarenhet av de svenska organisationskulturer kommer det skapa 

utmaningar. Sverige är ett undantag när det gäller organisationskultur. Det är inte andra länder som är 

annorlunda, utan det är Sverige som är annorlunda. Sverige har en lång tradition av platta 

organisationskulturer där varje person i organisationen har möjlighet att säga sitt. I en sådan 

organisationskultur behöver chefer kontinuerligt och ofta samla in information från medarbetare. När 

man tar in en chef från ett utländskt moderbolag är detta ofta svårt att hantera för den nytillträdda chefen 

(Ericson, 2019). Däremot har Sverige en historia av att samarbeta med andra länder och utländska 

företag, vilket har gjort att man är duktiga på att anpassa sig och instruera medarbetare, 

samarbetspartners eller chefer från utländska företag i svensk organisationskultur.  

 

Sverige är inom företagsvärlden världskänt för att inga jobbar, men många utländska företag blir 

positivt överraskade när de svenska företagen sedan levererar goda resultat. På arbetsplatserna ser det 

ut som att svenskarna mest fikar och pratar om annat än jobb, men för svenskarna är fikaraster, spontana 

besök på andra kontor eller en pingismatch efter lunchen viktiga tillfällen för att öva samspel, bygga 

upp lagkänslan och ha möjlighet att lyfta jobbrelaterade frågor på ett mindre formellt sätt (Ericson, 

2019). I svenska organisationer är resultaten fortfarande väldigt viktiga, men man har kommit 

underfund med att medarbetarnas välmående, behov och engagemang är minst lika viktiga. Därför 

fokuserar man mycket på att de anställda ska ha det bra vilket i sin tur genererar bättre resultat. Det 

stereotypiska svenska ledarskapet är långsiktigt, accepterande, förlåtande och delegerande (Ericson, 

2019).   

 

4.2 Nationella dimensionerna 

Index för de nationella dimensionerna har hämtats från Hofstede Insights (2019). Ett högt värde i 

tabellen nedan beskriver en hög halt av den nationella dimensionen. 1 är lägst och 100 är högst. Till 

exempel innebär dimension, 1. Maktdistans, att Sverige har relativt låg (31) maktdistans medan 

Singapore relativt hög (74). Värde för samtliga dimensioner kan ses i figur 7 nedan. 
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Figur 7: De nationella kulturdimensionerna med data från Hofstede Insights (2019). 
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4.3 Organisationella dimensioner – Sverige 

4.3.1 Hierarki 

Medarbetare på de svenska företagen upplever att det är högt i tak på kontoren. Under möten har man 

möjlighet att lyfta sina funderingar, frågor eller sin oro, utan att vara rädd för att bli illa bemött (Anonym 

1, SKF, 2019). Vare sig man är VD eller nyanställd har man rätt att yttra sig, och det är viktigt för 

företaget att alla känner den möjligheten (Johansson, 2019). På arbetsplatserna är kontoren byggda så 

att chefer och nyanställda sitter nära varandra och har lätt för ett kontinuerligt och vardagligt samtal. 

Man träffas också allesammans på kontoret i ett gemensamt fikarum. Det är viktigt för att alla ska kunna 

träffas för spontana möten (Johansson, 2019).  

 

På kontoren uppskattas punktlighet och seriositet, men det kan absolut vara okej att fatta egna beslut 

om flextider. Dessa bör dock vara inom vissa ramar, och upprepade förseningar är inte uppskattade 

(Anonym 1, SKF, 2019). Under möten är det högt i tak, och något som är speciellt för Sverige är att 

man alltid vill nå konsensus i mötesrum. Utländska personer kan ibland uppleva diskussionerna och 

mötena i Sverige som diffusa och är ibland inte säkra på om ett beslut har fattats (Anonym 2, SKF, 

2019; Bergman, 2019). I ledningen behöver man i dessa organisationer vara lyhörd och mer flexibla än 

i hierarkiska organisationer (Anonym 2, SKF, 2019). 

4.3.2 Personligt ansvar 

På kontoret Handelsbanken Uppsala City jobbar man mycket för kontorets gemenskap och känner att 

decentraliseringen inom banken motiverar en. Att kontoret själv kan känna att de gör ett bra jobb och 

till och med “tävla” mot liknande kontor i samma storlek är något som sporrar medarbetarna (Johansson, 

2019). På arbetstid finns där en stor gemenskap, men när arbetsdagen är slut är det väldigt sällan man 

umgås med varandra. Någon gång per år anordnas det gemensamma after works för att öka 

gemenskapen och trivseln på kontoret. Man får ta ett stort personligt ansvar och har möjlighet att forma 

sina arbetsuppgifter inom de ramverk som bankväsendet har. Även hos SKF finns en stor frihet i sitt 

jobb, även om arbetsuppgifter inom  industrin ibland kan vara enformiga (Anonym 1, SKF, 2019). Där 

finns en god beslutandekultur som gör att alla får känna sig delaktiga.  

4.3.3 Leveransfokus 

Det är vanligt att sätta upp interna mål tillsammans med sin närmaste chef. Dessa sätts ofta i början av 

varje kalenderår och följs upp under året. Dessa kan vara både kvalitativa och kvantitativa. I 

beslutsfattande är processen viktig. Egentligen ligger väl vikten i att få rätt resultat, men för att alla ska 

känna sig nöjda med det som levererats är processen dit också viktig. Om man inte varit överens och 

haft en dialog under processen kan missförstånd lätt uppstå och produkten eller det som levereras inte 
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vara lika bra (Anonym 1, SKF, 2019).  Man har förstått, säger man, att för att nå goda resultat måste 

vägen dit även den vara bra.  

 

Cheferna på svenska organisationer får jobba mycket med jämställdhet för att sprida ned detta i 

organisationen. De vill att det ska vara en naturlig del och målet är ju att det ska vara en icke-fråga. Har 

genomfört “stötar” med lönejusteringar. Får tänka aktivt på att fördela “bra ärenden” lika mellan 

kvinnor och män. Finns inga jättetydliga direktiv för hur en chef ska göra uppifrån, här ligger mycket 

ansvar på kontorschefen (Bergman, 2019).  Man jobbar mycket på att öka andelen kvinnor inom 

mansdominerade sektorer. Det är viktigt för att skapa heterogenitet på arbetsplatsen (Anonym 2, SKF, 

2019).    

4.3.4 Trygghet 

 Dessa företag jobbar båda två med långsiktiga planeringar och överlag ganska lågt risktagande. Som 

medarbetare har man möjlighet att ta vissa risker, men dessa risktagandet ska vara väl avvägt och 

planerat. Det är inte uppskattat att chansa utan att ha gjort ett gediget förarbete (Johansson, 2019). Lagen 

om anställningsskydd skyddar medarbetarna, och gör att de kan känna sig mer trygga i sina roller på 

arbetsplatsen (Johansson, 2019). Det är också viktigt att ha möjlighet till att skaffa familj och ta 

föräldraledigt utan att behöva oroa sig för att bli mindre uppskattad på jobbet (Anonym 2, SKF, 2019). 

Organisatoriskt är de svenska företagen ändå risktagande menar Bergman (2019). Man lägger över ett 

stort ansvar på enskilda personer och är inte alls den strukturella avstämningsmekanism som finns i 

många utländska företag. På så sätt riskerar man att inte ha hundra procent koll över sin arbetsplats.  

4.3.5 Stabilitet 

Det finns tydliga tider när man förväntas arbeta, och man förväntas inte jobba alltför mycket övertid. 

Dock skulle det upplevas märkligt ifall en anställd lämnar mitt i ett möte för att “jag slutar klockan 

16:00”. Man förväntas vara lite flexibel och medgörlig, men inte jobba många timmar övertid. Här 

jobbar man vanligtvis 0-2 timmar övertid per vecka (Anonym 1, SKF, 2019; Johansson, 2019). 

Medarbetares rapportering till chefer behöver inte vara strukturerad och formell, utan cheferna är oftare 

med “på golvet” och får på så sätt inblick i medarbetarnas arbete.  Så på ett sätt finns det god kontroll 

inom organisationerna, men disciplinen och struktureringen är inte lika auktoritär. Man har ganska 

mycket frihet inom sin roll. Rollen i sig är alltså utformad med vissa ramar och mål. Dessa ramar kan 

vara ganska fria och medarbetarna har ofta möjlighet att själva forma sina arbetsdagar och sina arbetssätt 

(Anonym 1, SKF, 2019).  Man jobbar med en hel del långsiktiga planeringar och mål, men vill också 

vara anpassningsbara i sitt planerande. Om någon har en bra idé som ändrar vägen till vårt långsiktiga 

mål vore det otaktiskt att förkasta den bara för att man har haft en annan plan från början (Bergman, 
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2019). Det är vanligt att på svenska större företag byta position inom organisationen, men inte lika 

vanligt att byta till andra företag (Anonym 2, SKF, 2019).  

4.3.6 Personalfokus 

Att personalen trivs är viktigt för att arbetet ska bli utfört. Det långsiktiga målet är ett väl utfört arbete 

med goda resultat, men för att nå dit behöver personalen trivas, menar de svenska medarbetarna 

(Johansson, 2019). Det finns föreningar inom organisationer för att främja gemenskap och odla 

intressen. Exempel är fotbollslag, innebandyföreningar och fiskeklubbar (Anonym 1, SKF, 2019).  

 

Inom företagen i Sverige finns ofta uttryckta värdegrunder som företaget står för och som alla på 

organisationen ska veta om, eller åtminstone veta om att de finns. Här behandlas bland annat 

kränkningar, trakasserier, psykisk ohälsa och värdeord. Det finns ofta med en eskaleringstrappa och en 

plan för hur man inom organisationen ska gå tillväga ifall något inte stämmer (Bergman, 2019). I 

Sverige finns starka lagar och regleringar som gör att medarbetarna till exempel har rätt till 25 

semesterdagar per år, och de flesta på kontoret tar ut dessa dagar (Anonym 1, SKF, 2019).  

4.4 Organisationella dimensioner – Singapore 

4.4.1 Hierarki 

Rent formellt är de Singaporianska organisationernas hierarki strukturerad och balanserad på samma 

sätt som i resten av världen (Landgren, 2019; Siah, 2019; Radway, 2019). Men det upplevs som mer 

hierarkiskt inom Singaporianska organisationer jämfört med hur det generellt är i Sverige (Falk, 2019). 

Inom både Ericsson och SKF finns det dock till exempel globala regleringar som säger vilka chefer som 

ska finnas inom respektive avdelning samt hur stora arbetsgrupperna ska vara (Landgren, 2019; Falk, 

2019). Antal medarbetare per linjechef och team försöker Ericsson hålla till ca. 15-25 personer, oavsett 

var i världen och vilken avdelning det handlar om (Landgren, 2019). Men i och med den senaste 

kommunikationstekniken behöver avdelningarnas medlemmar inte sitta i samma land eller i närheten 

av varandra längre, t.ex. så sitter medarbetarna i många arbetsgrupper på Ericsson i olika länder 

(Landgren, 2019). Siah (2019) upplever fortsättningsvis ingen tydlig skillnad på chefernas funktion 

mellan olika länder förutom att det ibland skiljer sig vad som förväntas från dem.  

 

“De västerländska medarbetarna förväntar sig mycket mer feedback, diskussion och samtal medan det 

asiatiska sättet att jobba är mer rakt på” (Siah, 2019) 

 

Radway (2019) har varit tvungen att jobba hårt med att skapa ett högre tak bland sina medarbetare för 

att få dem att prata mer vardagligt kring arbetet. Handelsbanken arbetar aktivt med detta genom att hela 
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tiden sänka tröskeln för att ifrågasätta och därmed försöka minska det upplevda avståndet mellan chefer 

och medarbetare (Radway, 2019). Värdet av titlar är fortsättningsvis betydligt mer viktigt och centralt 

i Singapore. Ifall någon t.ex. är VD för ett bolag så möts hen ofta med mer respekt än andra i 

sammanhanget (Falk, 2019). 

 

I Sverige får man kontinuerligt sina anställdas kommentarer och åsikter relativt lätt i.o.m. att arbetet 

generellt är konsensusdrivet (Radway, 2019). Det har tagit lite tid för medarbetarna i Falks (2019) team 

att förstå hur han, när han ställer en fråga, oftast vill bolla, diskutera och bli ifrågasatt. De lokala 

beteendena märks mest när de tillsammans ska ta fram nya processer eller vid förändringsarbete. (Falk, 

2019).  

 

“I Singapore får man jobba lite hårdare med hur man formulerar frågorna till medarbetarna så att de 

inte bara svarar som de tror att jag vill.” (Falk, 2019) 

 

Ett intressant fenomen i Singapore kallas för kiasu1 och översätts ungefär till “förlora ansiktet” (Falk, 

2019). Det är en av de saker Singaporianer är mest rädda av allt – att öppet misslyckas inför andra. 

Detta fenomen märks tydligare under möten (Landgren, 2019; Falk, 2019) där det generellt är få åsikter, 

idéer och inlägg förutom från personen som leder mötet (Radway, 2019). Handelsbanken, Ericsson och 

SKF jobbar aktivt mot detta lokala fenomen genom att öka sin kommunikation samt öka transparensen 

när det gäller att lyfta och tillåta misstag (Landgren, 2019; Radway, 2019; Falk, 2019). Ericsson 

försöker t.ex. kontinuerligt uppmärksamma att nästan alla projekt innehåller misstag på vägen fram till 

målet (Landgren, 2019). 

4.4.2 Personligt ansvar 

Landgren (2019) menar att Ericssons kultur går igenom alla länder och är, som han har förstått det, en 

mycket uppskattad sådan; 

“Det är en kultur där man respekterar, hjälper och tar hand om varandra. Självklart satsar vi på och 

värdesätter prestation – men bara så länge man också får lov att misslyckas“ (Landgren, 2019).  

 

Falk (2019) har upplevt att Singaporianer generellt är mer individualistiska, i alla fall i jämförelse med 

Sverige. SKF har en lång historik av att vara utomlands men hur kulturen blir lokalt är mycket till de 

individer som åker ut (från Sverige) för att forma samt leda de lokala teamet och dess medarbetare 

(Falk, 2019).  

 

                                                      
1 an indigenous construct corresponding to fear of losing out (Cheng, Ch-Ying & Hong, Ying-Yi, 2017) 
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“Det viktigt att lära sig vad som är typiskt svenskt, så att man vet vilka delar av sig själv och sitt sätt 

att organisera sitt team som avviker från den lokala normen och därmed uppfattas som nytt för andra”  

(Falk, 2019). 

 

Ericsson har mycket internkommunikation som gör att du kan följa dina projekt i ett globalt, större, 

perspektiv. Landgren (2019) jobbar mycket med att visa hur allas lilla bidrag är meningsfullt i det större 

då de märkt att detta uppmärksammande blir allt viktigare. Oavsett varifrån en medarbetare jobbar kan 

de enkelt följa sitt arbete och känna sig som en del av organisationens framgångar (Landgren, 2019; 

Siah, 2019). 

4.4.3 Leveransfokus 

Ericssons globala styrning ger Landgren (2019) en bra flexibilitet och bredd vid rekrytering till teams 

som han tror är otroligt värdefull. Han kan använda samma globala lönepott i vilket land medarbetarna 

än sitter, något som var väldigt krångligt tidigare (Landgren, 2019). 

 

Falk (2019) upplever att det är mycket enklare att lösa konflikter face-to-face i Sverige eftersom 

medarbetare i Singapore är mer rädda att upptäckas ha gjort någonting fel eller ha misslyckats. SKF 

jobbar därmed systematiskt med att ta tag i konflikter när de inträffar och lösa dem direkt;  

“När de anställda inte har denna öppenhet kring konflikter naturligt så är det bra om cheferna arbetar 

aktivt för att öppna upp detta hos sina anställda” (Falk, 2019) 

 

SKF sätter fortsättningsvis upp mål på individnivå varje år där medarbetarna själva specificerar ett antal 

punkter (Falk, 2019). Dessa mål handlar både om hårda och mjuka faktorer (Falk, 2019). 

 

Landgren (2019) har noterat att Singaporianer generellt vill att saker ska gå snabbt och inte kosta mer 

än vad som behövs. Han tror att det bottnar i tidsaspekten som organisationer i Singapore generellt 

planerar: “Det kanske beror på att landet bara varit självständigt sedan 1965 och gjort en otroligt 

snabb resa sen dess, speciellt om man kollar på t.ex. GDP / capita” (Landgren, 2019). 

4.4.4 Trygghet 

Singapore, till skillnad från Sverige, är inte speciellt konsensus-drivet när det gäller att ta beslut 

(Radway, 2019). Att det är svårt att få medarbetare att uttrycka åsikter och ifrågasätta chefers 

resonemang tror Radway (2019) kan hämma verksamhetens kreativitet och förändringsarbete. Medan 

man i Sverige vanligtvis diskuterar fram målsättningar med projekt e.t.c. så förväntas man som ledare 

av en grupp i Singapore ha en tydlig bild av vad man vill uppnå och kunna presentera hur alla ska bära 
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sig åt för att komma dit (Radway, 2019; Landgren, 2019). Detta kan göra att det i början blir lite ovant, 

som svensk ledare, att veta hur man ska göra (Landgren, 2019). 

 

På Ericssons kontor i Singapore har Siah (2019) ungefär lika många spontana som planerade möten 

varje dag. Fortsättningsvis har Siah (2019) noterat hur möten generellt bokas med kortare varaktighet 

nu än tidigare, men hon vet inte exakt vad det beror på. 

 

Handelsbanken jobbar aktivt med att deras kontor ska genomsyra delar av den lokala kulturen 

tillsammans med element från svensk kultur (Radway, 2019). Exempel på detta är mötesrummen, den 

genomgående Handelsbanken-blåa färgen och det öppna kontorslandskapet (Anonym, Handelsbanken, 

2019). 

 

“Det är tänkt att man ska känna sig som hemma när man går in på vilket Handelsbanken-kontor som 

helst – oavsett var i världen du är” (Radway, 2019) 

 

Ericsson strävar efter att ha en så enhetlig organisationskultur som möjligt globalt (Landgren, 2019). 

Man känner igen allt ifrån fysiska detaljer såsom inredningen, planlösningen och namnen på 

konferensrum till organisatoriska faktorer såsom gruppers storlek, uppdelningen mellan business units 

och systemen / parametrarna som används globalt för att utvärdera medarbetarnas prestation (Landgren, 

2019). Det går att se Ericssons svenska arv genom t.ex. inredning från IKEA, mötesrum med svenska 

städers namn och klockor som visar svensk tid (Siah, 2019). 

 

Landgren (2019) tror att en av huvudanledningarna till att Ericsson är så framgångsrikt handlar om att 

de som organisation hela tiden utvecklar, testar och anpassar sina produkter på en global marknad. Varje 

lokal marknad har ofta unika krav på antingen produkten eller dess kringliggande säljprocesser som de 

ständigt försöker implementera samtidigt som de vill hålla den globala produkten så enhetligt som 

möjligt (Landgren, 2019). T.ex. så har lokala marknader som Japan hårda krav inom vissa aspekter 

såsom kvalité vilket gör att Ericsson utmanas och förbättrar sin produkt i stort också (Landgren, 2019). 

4.4.5 Stabilitet 

Radway (2019) har jobbat hårt för att sitt team på Handelsbanken ska diskutera mer och komma fram 

till konsensus tillsammans. I början var det nästan ingen som diskuterade under möten, det skedde sedan 

istället vid små informella efteråt (Radway, 2019).  

 

Falk (2019) har märkt att det generellt sett är lågt i tak under möten i Singapore – men att det är hans 

uppgift som chef att höja taket: 
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“Man måste få med alla på tåget då det ofta ger bra idéer. Vi har ofta otroligt givande workshops där 

vi bjuder in alla och mappar processer tillsammans. I början är det lite tyst och obekvämt men sen 

kommer de igång och då är alla med och delar sina idéer” (Falk, 2019).  

 

“Jag måste jobba för att synliggöra för alla vad som händer i organisationen, när man ser helheten så 

kommer ofta smarta idéer in från sidan” (Falk, 2019). 

4.4.6 Personalfokus  

Radway (2019) förklarar hur det generellt är lite fokus på work-life-balance i Singapore, men att de på 

Handelsbanken sticker ut lite från normen och erbjuder villkor likt “de vi har hemma i Sverige” 

(Radway, 2019). 

 

“Jag har märkt hur medarbetarna här verkligen uppskattar och saknar denna balans i Singapores 

bank-bransch i övrigt. Dock märks att plikt är något som är sett som väldigt viktigt i Singapore – att 

jobba mycket och länge finns det en stolthet i” (Radway, 2019). 

 

Falk (2019) tror att SKF:s globala värden inom jämställdhet smittar sig ut i organisationen. Han 

fortsätter med att förklara hur det svenska jämlikhetstänket har kommit fram genom organisationen och 

hur Singapore generellt är väldigt duktiga på alla etniciteters / religioners lika rättigheter (Falk, 2019). 

 

Radway (2019) förklarar hur aktiviteter utanför jobbet såsom after works inte är vanligt i Singapore på 

samma sätt som i Sverige och resten av Europa. Han försöker hitta andra sätt för att få folk att ses 

utanför arbetstiderna – t.ex. testa på spännande mat tillsammans med avdelningen. Radway (2019) 

menar att det gäller att anpassa sociala aktiviteter efter kulturen – han tror att detta inte är något man 

kan exportera från Sverige. 

 

Handelsbankens nordiska värdegrund är med hela tiden och genomsyrar nästan allt de gör, speciellt när 

de lägger upp strategier kring deras långsiktiga arbete (Anonym, Handelsbanken,2019). Anonym, 

Handelsbanken, (2019) tror att gör att Handelsbanken respekterar allas förutsättningar, skillnader och 

privatliv på ett annat sätt än vad man generellt gör i Singapore (Anonym, Handelsbanken, 2019). 

 

Work-life-balance är något som inte prioriteras högt i Singapore (Landgren, 2019). Att jobba övertid 

eller på helger är snarare norm än undantag och anses av många fint. Ifall t.ex. en chef eller kund kräver 

att man jobbar på helgen eller efter arbetstid är detta sällan några problem (Landgren, 2019). Landgren 

(2019) menar vidare att chefer sällan behöver be eller kompensera för detta, utan att det är en 

självklarhet vid behov.  
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“Ibland händer det att vi sitter i videomöten och jobbar med Sverige och behöver avbryta för att deras 

arbetsdag slutar, trots att Singapore är 7 timmar framför” (Landgren, 2019). 

 

Det finns liknande tendenser inom SKF också. Falk (2019) förklarar hur arbetstiden teoretiskt är samma 

som i Sverige, men att fler generellt lägger mer tid på jobbet i Singapore. 

 

“Om man ska generalisera så upplever jag att här nere finns en tro att om du loggar några extra timmar 

på jobbet så är du bättre än de som inte gör det. Folk tänker mer på inputen, antal timmar, snarare än 

outputen” (Falk, 2019). 

 

Inom SKF byter inte medarbetare jobb speciellt ofta (Falk, 2019). Falk (2019) upplever att det i Sverige 

fortfarande verkar finnas en negativ syn till medarbetare som byter jobb ofta och menar att den normen 

inte finns i samma utsträckning i Singapore där folk generellt byter jobb oftare.  

 

Landgren (2019) berättar att det är stor skillnad mellan Singapore och Sverige vad gäller skyddsnät på 

jobbet. I Sverige upplever Landgren (2019) att man vågar att ge medarbetarna en större frihet att få testa 

mindre säkra metoder, ta fler risker och sedan förlåta dem ifall t.ex. ett projekt inte går som tänkt. Om 

man däremot misslyckas i Singapore för många gånger är det ofta rätt svårt att återhämta sig – både 

som organisation och som medarbetare (Landgren, 2019). 

 

Mental hälsa verkar fortsättningsvis vara ett ämne som är laddat med tabu i Singapore (Landgren, 2019). 

Normen är att man ska visa sig stark och absolut inte visa några tecken på svaghet – oavsett om man 

mår bra eller inte (Landgren, 2019). Singaporianska organisationer ligger generellt rätt långt efter och 

arbetets resultat går oftast över mjuka, men viktiga, frågor som dessa (Landgren, 2019). Leverans, 

resultat och göra bra i från sig står i centrum och arbetsvillkor är, ur medarbetarens perspektiv, svagare 

än i Sverige vilket gör att du kan bli avskedad med relativt kort varsel (Siah, 2019). 

 

Siahs (2019) senaste semester var fem dagar lång och hon ska åka på en till liknande (kort) resa om en 

vecka igen. Siah (2019) har noterat att hennes västerländska kollegor tar betydligt längre, men färre, 

semestrar till skillnad från hon och hennes asiatiska kollegor som generellt gillar att ta / åka på många 

men korta semestrar. 
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5 Analys 
Kapitlet jämför nationella och organisationella dimensionerna för att undersöka potentiella skillnader 

och likheter – land för land, dimension för dimension. Kapitlet jämför Hofstede & Minkovs nationella 

kulturindex (kap 3.4) med resultaten från intervjuerna och teorierna om organisationskultur (kap 3.3).  

 

5.1 Sverige – dimension för dimension 

5.1.1 Hierarki 

Enligt Hofstede & Minkov’s (2010) nationella kulturindex så har Sverige en låg maktdistans med en 

poäng på 31 av 100. Utifrån intervjuerna hos de svenska organisationerna har svenska företag en 

adhokratisk struktur där allas ord ska höras och det är viktigt att känna att man är ett och samma lag 

(Cameon & Finn, 2006). Här finns utrymme för improvisation och man har möjlighet att forma sina 

egna arbetsuppgifter (Hofstede Insights, 2019). Den något mer luddiga strukturen i de svenska platta 

organisationerna kan göra att beslut inte alltid blir lika tydliga och att ansvar kan vara svårare att fördela. 

Att Hofstede & Minkovs (2010) nationella kulturindex för Sveriges maktdistans är lågt speglar av sig i 

de svenska företagens organisationskulturer. Detta visar att svenska organisationer har en låg hierarki. 

Denna nationella dimension går i linje med den organisationella. 

 

5.1.2 Personligt ansvar 

Sverige är relativt individualistiskt med en poäng på 71 av 100 i Hofstede & Minkovs (2010) nationella 

kulturindex. Huruvida detta går i linje med hur det ser ut i organisationerna eller inte varierar lite. Å 

ena sidan pratar man i organisationerna mycket om hur man har möjlighet att byta jobb inom 

organisationen och att det finns stor individuell anpassning av roller. Man får själv bestämma mycket 

över sitt jobb och man har själv som individ alltid rätt att uttrycka sin åsikt. Det visar på att högt 

personligt ansvar (Hofstede Insights, 2019). Å andra sidan är det tydligt att man ska jobba mycket i 

arbetsgrupper och alltid skapa en lagkänsla på kontoret. Det är viktigt att man trivs ihop och att alla 

känner att man är en del av något större. Detta visar på en kollektivism (Cameron & Finn, 2006) och 

går därför emot det nationella indexet för individualism som är högt. Dessa observationer gör att Sverige 

borde ha ett medelhögt organisationellt index med avseende på sociala strukturer. Denna nationella 

dimension går i linje med den organisationella. 

 

5.1.3 Leveransfokus 

Enligt Hofstede & Minkov’s (2010) nationella kulturindex så är Sverige jämställt vad avser feminina / 

maskulina beteenden med en poäng på 5 av 100 där mest feminint är 0 och mest maskulint är 100. Detta 

handlar inte enbart om jämställdhet, utan maskulint och feminint beteende. Feminint beteende och fokus 

handlar mycket om kvalitet och vägen dit (Hofstede, 1980). I Sverige jobbar man mycket med processen 

till målet och vill hålla den agil. På vägen mot målet är det viktigt att ha en dialog och att fatta 
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gemensamma beslut i konsensus i så stor utsträckning som möjligt. Det är okej att misslyckas och det 

är okej att visa att man till exempel mår dåligt. Åtminstone jobbar organisationerna aktivt för att det ska 

fungera på detta sätt, vilket visar på ett högt processfokus (Peters & Waterman, 1982). Samtidigt sätter 

man upp kvantitativa och mätbara mål på både individ- och kontorsnivå vilket är ett tecken på 

leveransfokus (Cameron & Finn, 2006), något som definieras som maskulint beteende (Hofstede, 1980). 

Dessa avvägda observationer gör att Sverige ändå tilldelas ett lågt organisationellt index med avseende 

på leveransfokus. Denna organisationella kulturdimension går i linje med den nationella, men är inte 

lika extrem som Sveriges nationella index för maskulinitet. 

 

5.1.4 Trygghet 

Sverige har utifrån Hofstede & Minkov (2010) modell tilldelats ett nationellt kulturindex om 29 av 100 

med avseende på osäkerhetsundvikande. Hos de svenska organisationerna syns stabiliteten på deras 

långsiktiga planeringar och ständiga överläggningar inför beslut. Man vill ta större beslut ihop för att 

gemensam ta ett beslut med en välbedömd och väl övervägd risk, och hellre se det som en chans än en 

risk. Däremot är organisationerna risktagande då de lägger väldigt stort ansvar hos individerna på 

företaget. Även som nyanställd kan man få ansvara för stora frågor och fatta stora beslut. I Sverige finns 

lagar och regleringar som automatiskt gör de svenska företagen mer osäkerhetsundvikande, åtminstone 

för de anställdas skull. Lagen om anställningsskydd, rätten till föräldraledighet och rätt till minst 25 

semesterdagar är alla  bidrag till ett mer osäkerhetsundvikande klimat (Hofstede Insights, 2019). Dessa 

observationer gör att Sverige tilldelas ett högt organisationellt index med avseende på trygghet. Denna 

nationella dimension går inte i linje med den organisationella. 

 

5.1.5 Stabilitet 

Enligt Hofstede & Minkov’s (2010) nationella kulturindex så är Sverige neutralt tidsaspekten med en 

poäng på 53 av 100. De svenska företagen visar på stor frihet och hög flexibilitet vilket indikerar på 

kortsiktighet, men de visar också på strukturerat planerande och noggranna överväganden som visar på 

stabilitet och långsiktighet (Hofstede Insights, 2019). De svenska lagarna och regleringarna om 

anställningsskydd och ledighet är något som tvingar företagen att jobba mer långsiktigt med både 

anställningsprocesser och projekt. Dessa observationer gör att Sverige tilldelas ett medelhögt 

organisationellt index med avseende på stabilitet. Denna nationella dimension går i linje med den 

organisationella. 

 

5.1.6 Personalfokus 

Sverige är hög eftergivenhet med en poäng på 78 av 100 i Hofstede & Minkovs (2010) nationella 

kulturindex. De motsvarande organisationella dimensionerna handlar om fokus på personal som till stor 

del  handlar om work-life-balance och organisationens respekt för medarbetarnas privatliv (Blake and 
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Mouton's Managerial Grid, 1964). I Sverige finns viktiga regleringar kring work-life-balance 

tillsammans med organisationers ständiga driv för att medarbetarna ska må bra. Det är viktigt för 

svenska företag att personalen ska må bra och det finns ett individuellt fokus. Organisationerna skapar 

möjligheter för att personalen ska lära känna varandra utanför arbetssysslor och trivas med varandra på 

jobbet. Ifall personal mår dåligt har organisationen misslyckats. Man förväntas inte jobba stora mängder 

övertid då detta kan bidra till sjukdom, stress eller psykisk ohälsa. Dock finns ett resultatfokus där 

organisationen ska lyckas, men för att lyckas med resultaten måste personalen vara tillfredsställd. Dessa 

observationer gör att Sverige tilldelas ett högt organisationellt index med avseende på processfokus. 

Denna nationella dimension stämmer överens med den svenska organisationskulturen.  

 

5.2 Singapore – dimension för dimension 

5.2.1 Hierarki 

Undersökningen visar att det generellt är lågt i tak under möten och hur organisationerna jobbar aktivt 

med att engagera medarbetarna till att ifrågasätta, diskutera och våga säga emot ledare. Detta gör de för 

att minska hierarkin som karakteriseras av en tydligt uppritad struktur fylld av kontrollerande organ 

(Cameron & Finn, 2006). Arbetsdisciplinen är relativt sträng med och de Singaporianska medarbetarna 

strävar efter att vara punktliga och göra som de blir tillsagda (Hofstede Insights, 2019). Enligt Hofstede 

& Minkov’s (2010) nationella kulturindex så har Singapore en relativt stor maktdistans med en poäng 

på 74 av 100. Denna nationella dimension går d.v.s. i linje med studiens organisationella dimension där 

intervjuerna visar hur de Singaporianska organisationerna karaktäriseras av en genomgående hög 

respekt för chefer, titlar och hierarki. 

 

5.2.2 Personligt ansvar 

Enligt Hofstede & Minkov’s (2010) nationella kulturindex så är Singapore relativt kollektivistiskt med 

en poäng på 20 av 100. Medarbetarna från organisationerna i vår fallstudie förklarar hur konkurrerande 

företag i Singapore generellt sett har väldigt hårda, tävlingsinriktade och individualistiska 

tillvägagångssätt men att deras organisationer, med svenska rötter, fungerar unikt på den 

Singaporianska marknaden. Organisationer med tydliga grupper och sociala sammanhang gör det lätt 

för arbetstagare att veta var han eller hon hör hemma någonstans (Cameron & Finn, 2006). 

Medarbetarna försöker hjälpa varann, visa omtanke och bygga en bra teamkänsla där alla har sin roll i 

gruppen (Hofstede Insights, 2019). Fallstudiens organisationer ser deras kultur i detta avseende som en 

positiv konkurrensfördel och som något som uppskattas av medarbetarna. Denna nationella dimension 

går därmed i linje med den organisationella som visar på tydliga sociala strukturer och ett lågt personligt 

ansvar (Cameron & Finn, 2006). 
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5.2.3 Leveransfokus 

Singapore är relativt jämställt vad avser feminina / maskulina beteenden med en poäng på 48 av 100 i 

Hofstede & Minkov’s (2010) nationella kulturindex. Detta verkar även stämma överens med hur den 

insamlade datan för våra fallorganisationer såg ut. De Singaporianska organisationera visar på 

maskulina tendenser genom att de generellt sett att vill saker ska gå snabbt och att det är leveransen 

som räknas (Hofstede Insights, 2019; Peters & Waterman, 1982). Vidare så har de svenska 

medarbetarna inom organisationerna noterat att deras Singaporianska medarbetare är extremt rädda för 

att förlora ansiktet, misslyckas och låta de andra se dem svaga. De jobbar, som en följd av detta, aktivt 

med att kommunicera hur det är normalt att misslyckas på vägen och att generellt sett etablera en mer 

förlåtande miljö. Men generellt sett är de Singaporianska arbetsplatserna mer tävlingsinriktade och 

resultatorienterade – man ska visa att man jobbar hårt och lyckas samtidigt som man döljer alla tecken 

på motsatsen (Cameron & Finn, 2006). Denna nationella dimension går därmed inte i linje med den 

organisationella som är mycket leveransfokuserad. 

 

5.2.4 Trygghet 

Enligt Hofstede & Minkov’s (2010) nationella kulturindex så är Singapore mycket 

osäkerhetsundvikande med en poäng på endast 8 av 100. Detta syns tydligt ute hos organisationernas 

Singaporianska medarbetare som ogillar och undviker det som karakteriseras som otryggt – fria händer, 

egna initiativ och projekt som inte är väldefinierade med säkra mål (Chen et al, 2019). Som chef över 

ett team i Singapore förväntas du vara mycket direktiv, tydlig och presentera en bild av vad du vill 

uppnå. Det vill säga leda projekt på ett tryggt sätt så att medarbetarna känner att de vet hur de ska klara 

av och lyckas lösa uppgifter utan osäkerheter såsom exempelvis fria händer eller ofullständiga 

instruktioner ger (Chen et al, 2019). Denna nationella dimension går därmed i linje med den 

organisationella som genomsyrar hög trygghet. 

 

5.2.5 Stabilitet 

Singapore är relativt långsiktigt med en poäng på 72 av 100 enligt Hofstede & Minkov’s (2010) 

nationella kulturindex. Denna dimension avser mängden intern strukturering, ordning & reda. Huruvida 

det finns en långsiktig plan som skall följas eller om organisationen ger utrymme för chansningar 

(Hofstede Insights, 2019). En stabil organisationskultur karakteriseras av strukturerade arbetsprocesser, 

hög förutsägbarhet och hög disciplin (Blake and Mouton's Managerial Grid, 1964). Medarbetare i de 

Singaporianska verksamheterna vill generellt jobba med direktiv, regler och inte diskutera sig till 

konsensus. De litar och föredrar att organisationen leder deras arbete utan att ifrågasätta. Denna 

nationella dimension går därmed i linje med den organisationella som generellt går mot långsiktig 

stabilitet snarare än kortsiktig frihet.  
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5.2.6 Personalfokus 

Singapore har enligt Hofstede & Minkov’s (2010) nationella kulturindex en jämn balans mellan 

tillfredsställelse och återhållsamhet med en poäng på 46 av 100. De motsvarande organisationella 

dimensionerna handlar till stor del om work-life-balance och organisationens respekt för medarbetarnas 

privatliv (Hofstede Insights, 2019). De singaporianska verksamheterna genomsyras av en låg respekt 

för medarbetarnas liv utanför arbetet. Plötsliga krav på övertid, helgjobb och korta semestrar är normen 

vilket karakteriseras som lågt personalfokus (Blake and Mouton's Managerial Grid, 1964). Det anses 

fint att jobba länge, mycket och de anställda ses mycket sällan utanför jobbkontexten. Denna nationella 

dimension går därmed inte i linje med den organisationella som har lågt personalfokus. 

 

5.3 Sammanfattande tabell 

I figur 8 nedan sammanfattas och presenteras de analyserade resultatet där de organisationella 

kulturdimensionerna ställs mot de nationella kulturdimensionerna. Ett högt värde tilldelas den 

organisationella dimension som i hög grad svarar mot organisationskulturen. Dessa värden kan vara 

låg, medel och hög. 

 

 Organisationell kultur / nationell kultur  

 

Organisationella 

dimensioner 

1. 

Hierarki 

2. 

Personligt 

ansvar 

3. 

Leveransfokus 

4. 

Trygghet 

5. 

Stabilitet 

6. 

Personalfokus 

 

Sverige lågt medel låg hög medel hög  

Singapore hög låg hög hög hög låg  

 

Nationella 

dimensioner 

1. 

Maktdistans 

2. 

Individualism 

3. 

Maskulinitet 

4. 

Osäkerhets- 

undvikande 

5. 

Lång 

tidsorientering  

6. 

Eftergivenhet 

 

Sverige 31 71 5 29 53 78  

Singapore 74 20 48 8 72 46  

        

Figur 8: Överblick till de nationella dimensionernas index samt de organisationella dimensionernas bedömda värde. 

 

 

De organisationella dimensionernas värde skiljer sig överlag mellan Sverige och Singapore. Dessa 

lokala olikheter i organisationskultur tyder på att organisationen inte helt lyckas etablera en gemensam 
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kultur över nationsgränserna. Ett undantaget gäller dimensionen som rör trygghet vilket visar att denna 

dimension verkar fungera att etablera och styra globalt.   
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6 Diskussion och slutsats  
Visionen om en globalt delad organisationskultur är helt rätt i tiden och skulle passa perfekt för dagens 

multinationella organisationer med medarbetare från hela världen. En gemensam syn och uppfattning 

kring hur organisationens arbete ska gå till är önskvärd när globala samarbeten blir allt vanligare. Syftet 

med denna studie var att undersöka om multinationella organisationer kan etablera en gemensam kultur 

globalt eller om det, trots ambitionen, finns organisationskulturella skillnader mellan länderna. 

 

Resultatet av denna studie tyder på att organisationskultur påverkas av den nationella kulturen som är 

svår att skriva över eller ersätta. Figur 8 (s. 37) visar hur de organisationella dimensionernas värde 

överlag (i fem av sex dimensioner) skiljer sig mellan Sverige och Singapore. Dessa lokala olikheter 

mellan verksamheternas organisationskultur tyder på att organisationen inte helt lyckas etablera en 

gemensam kultur över nationsgränserna. Studien pekar mot att det är organisationens medlemmar 

snarare än själva organisationen som bildar organisationskulturen, och att den därmed kommer att 

formas av deras grundläggande underliggande antaganden från den nationella kulturen. Vi har därmed 

under studien börjat ifrågasätta om det överhuvudtaget är nödvändigt att uppnå en gemensam 

organisationskultur över nationsgränserna. Är det inte just på grund av nationella skillnader som 

anställda behöver olika strukturer och direktiv för att känna sig bekväma och effektiva i sitt arbete? 

Försöket med att skapa en enhetlig organisationskultur i ett multinationellt företag kan skapa frustration 

snarare än en känsla av gemensam tillhörighet. Vi föreslår istället att global organisationskultur uppnås 

när organisationen skapar en balans mellan lokal anpassning och global tillhörighet, snarare än en 

enhetlig kultur över gränserna. Den globala organisationskulturen behöver därmed inte vara likadan 

överallt, men ha en enhetlig kärna. 

 

Förutom de organisationella kulturdimensionernas diskrepans mellan länderna, visar analysen tydliga 

samband mellan respektive lands organisationella och nationella dimensioner. Detta samband 

understryker den nationella kulturens höga inflytande på den lokala organisationskulturen. Ett undantag 

gäller dock dimensionen som rör trygghet vilket tyder på att denna dimension fungerar att styra och 

etablera i organisationen globalt. Dimensionen om trygghet handlar om att reglera risker och bottnar i 

interna bestämmelser som organisationen kan besluta centralt. I och med att denna dimension styrs av 

regleringar har organisationen möjlighet att tydligare styra och skydda den från den nationella kulturens 

inflytande. Att etablera en organisationskultur med hög trygghet i länder med lågt 

osäkerhetsundvikande (likt fallet för både Sverige och Singapore) kan, som studien och resultatet visar, 

göras. Det har gjorts av dessa trygga och långlivade företag; SKF, Ericsson och Handelsbanken. 

Huruvida det däremot fungerar att etablera en organisationskultur med låg trygghet i ett land med högt 

osäkerhetsundvikande är möjligtvis svårare och ingenting denna studie inkluderar. För framtida studier 
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vore det till exempel intressant att undersöka hur en svensk startup (med låg trygghet) etablerar sig i ett 

land som Japan som har hög trygghet (osäkerhetsundvikande).  

 

Studien har visat att olika nationaliteter kräver olika strukturer, ledarskap, belöningar, kommunikation, 

beslutsprocesser och regler för att trivas på jobbet. Detta gör det svårt för multinationella organisationer 

att centralisera tillvägagångssätt och skapa en kultur som passar alla marknader. Till exempel föredrar 

svenskar en platt organisationsstruktur och en beslutsprocess med högt engagemang, medan det är 

olämpligt i den singaporianska organisationen som å andra sidan vill ha hierarki och tydliga direktiv 

uppifrån. Lokalt egenartade skillnader likt dessa är inte nödvändigtvis negativa. Vi anser att så länge 

organisationen lyckas hitta balansen mellan lokal anpassning och global tillhörighet, så resulterar det i 

uppskattning av organisationskulturen – oavsett nationell kontext. 
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Bilagor  

Bilaga 1 – Överblick över studiens struktur för 

informationsinsamling 

  

Sverige 

 

 

Organisationella 

dimensioner 

1. 

Hierarki 

2. 

Personligt 

ansvar 

3. 
Leveransfokus 

4. 

Trygghet 

5. 

Stabilitet 

6. 
Personalfokus 

 

artefakter Svensk empiri Svensk empiri Svensk empiri Svensk empiri Svensk empiri Svensk empiri  

antagna 

värderingar 

 

Svensk empiri 

 

Svensk empiri 

 

Svensk empiri 

 

Svensk empiri 

 

Svensk empiri 

 

Svensk empiri 
 

grundläggande 

underliggande 

antaganden 

 

Svensk empiri 

 

Svensk empiri 

 

Svensk empiri 

 

Svensk empiri 

 

Svensk empiri 

 

Svensk empiri 
 

 

Nationella 

dimensioner 

1. 

Maktdistans 

2. 

Individualism 

3. 

Maskulinitet 

4. 

Osäkerhets- 

undvikande 

5. 

Lång 
tidsorientering  

6. 
Eftergivenhet 

 

 Index för 
Sverige 

Index för 
Sverige 

Index för 
Sverige 

Index för 
Sverige 

Index för 
Sverige 

Index för 
Sverige 

 

 Singapore  

 

Organisationella 

dimensioner 

1. 

Hierarki 

2. 

Personligt 

ansvar 

3. 
Leveransfokus 

4. 

Trygghet 

5. 

Stabilitet 

6. 
Personalfokus 

 

artefakter Singaporiansk 
empiri 

Singaporiansk 
empiri 

Singaporiansk 
empiri 

Singaporiansk 
empiri 

Singaporiansk 
empiri 

Singaporiansk 
empiri 

 

antagna 

värderingar 

 
Singaporiansk 

empiri 

 
Singaporiansk 

empiri 

 
Singaporiansk 

empiri 

 
Singaporiansk 

empiri 

 
Singaporiansk 

empiri 

 
Singaporiansk 
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Singaporiansk 

empiri 
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empiri 

 

Singaporiansk 

empiri 

 

Singaporiansk 

empiri 

 

Singaporiansk 

empiri 

 

Singaporiansk 

empiri 

 

 

Nationella 

dimensioner 

1. 

Maktdistans 

2. 

Individualism 

3. 

Maskulinitet 

4. 

Osäkerhets- 

undvikande 

5. 

Lång 
tidsorientering  

6. 
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 Index för 

Singapore 

Index för 

Singapore 

Index för 

Singapore 

Index för 

Singapore 

Index för 

Singapore 

Index för 

Singapore 

 

Figur 9. Fullständig överblick för hur datan ska struktureras genom studiens analysmodell 
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Bilaga 2 – Förklaringar för respektive vertikal koppling i 

analysmodellen 

 

Förklaringar för varje vertikal koppling 

Dimension Beskrivning 

1. Maktdistans Dimensionen handlar om avståndet till auktoriteter och hur det, enligt vår modell, påverkar 

företagsledares förväntade roll och organisationens generella nivå av hierarki. Detta kan t.ex. 

ses i ledarskapsrelaterade artefakter såsom frihet att uttrycka åsikter i grupp eller möjligheten 

att ge feedback till chefer. 1. Hierarkisk / adhokratisk 

2. Individualism Dimensionen handlar om individens roll i större sammanhang och påverkar, enligt vår modell, 

organisationers kultur gällande teamarbete, sociala strukturer och personligt ansvar. Detta kan 

t.ex. ses i vilken utsträckning medarbetarna löser uppgifter individuellt eller tillsammans. 

2. Sociala strukturer / personligt 

ansvar 

3. Maskulinitet Dimensionen handlar om en nations kulturella ställning kring traditionellt maskulina 

karaktärsdrag som t.ex. konkurrens / resultat samt traditionellt feminina karaktärsdrag som t.ex. 

samarbete, värderingar och hur resultat nås. Detta kan organisationellt översättas till hur högt 

leveransen värderas / belönas kontra vad man som medarbetare är tillåten att göra 

(processmässigt) för att nå dit. 

3. Leverans- / processfokus 

4. Osäkerhetsundvikande Dimensionen beskriver den grad människor värdesätter att minimera osäkerhet. Organisationellt 

kan det översättas till hur processer kring beslutsfattning ser ut, hur styrda medarbetarnas arbete 

är av regler kontra frihet. Detta kan även handla om de anställdas lojalitet till arbetsgivaren 

eftersom att byta jobb generellt handlar om ett fundamentalt risktagande. 4. Trygghet och regleringar / risk och 

självständighet 

5. Lång tidsorientering Dimensionen beskriver samhällets generella tidshorisont, det vill säga den betydelse som läggs 

vid planering av framtiden i jämförelse med fokusera på nutiden. Detta kan organisationellt 

översättas till hur interna strukturer ser ut med avseende på kontroll, disciplin och krav på 

planering. Ifall det t.ex. finns mycket utrymme för medarbetarna att improvisera eller chansa. 5. Frihet / stabilitet 

6. Eftergivenhet Dimensionen handlar om till vilken grad ett samhälle tillåter fritt tillfredsställande av 

grundläggande mänskliga drifter som är relaterade till att njuta av livet och ha kul. 

Organisationellt kan detta översättas till hur medarbetarnas problem prioriteras och vilken vikt 

organisationen lägger vid sina anställdas välfärd. Detta kan t.ex. ses i frågor om arbetsvillkor, 

semester eller övertid.  

6. Personal / organisation 
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Figur 10: Förklaringar för respektive vertikal koppling i analysmodellen (figur 4, s. 14) det vill säga. sambandet 

mellan de organisationella dimensionerna och Hofstedes nationella dimensioner. 

Bilaga 3 – Intervjufrågor med dimensionell koppling 

 

 Frågor  Dimension 

 1. I.o.m. att er organisation är ett globalt bolag som har verksamhet i över Y länder så 

kommer ni i kontakt med många olika kulturer. 

a. Hur märks detta i verksamheten? Hur anpassas arbetet för att passa lokal 

kultur? 

b. Hur märks denna lokala anpassning i ledningen? 

1, 2 

 2. Vilka delar av er organisation i ert land leds lokalt och vilka delar leds globalt? 1, 2 

 3. Vad tycker organisationer och medarbetare från andra länder om er företagskultur? 

a. Märks det att er organisation har inslag av en lokal kultur? 

b. Isåfall, hur? 

c. Ifall inte, vilka är de största skillnaderna? 

d. När ni jobbar med partners? 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 4. Är det någon skillnad, tror du, med att jobba på er organisation än på andra företag i 

ert land generellt? 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 5. Ser du någon skillnad kring långsiktighet, investeringar och planering av framtiden 

mellan ert land och organisation och andra länder och organisationer? 

5 

 6. Hur fungerar ett generellt möte i er organisation? 

a. Är det högre eller lägre till tak? 

b. Hur märks det? 

c. Finns det något man absolut inte får prata om? 

d. Finns det något de gärna pratar om? 

2, 5 

 7. Hur upplever ni att ni jobbar kring risktagande? Är er verksamhet mer eller mindre 

benägna att våga ta risker och satsa gentemot motsvarande organisationer / 

konkurrenter? 

a. Har du fått någon känsla av vad detta beror på? 

b. Hur syns detta i det dagliga arbete? 

4 

 8. Beskriv era upplevelser och tankar kring work-life balance i ert företag. 

a. Ledighet, semester? 

b. Övertid? Uppmuntras eller motverkas att medarbetarna jobbar övertid? 

6 

 9. På vilket sätt jobbar ni med jämställdhet, om ni jobbar med det? 

a. Hur märks det att prioriteras / inte prioriteras? 

6 
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b. Vad beror det på? 

c. Hur märks denna lokala anpassning i ledningen? 

 10. Är det någon skillnad på hur man bemöter chefer / seniora medarbetare i ert land 

jämför med andra länder? 

a. Känns det som en mer eller mindre formell relation? 

b. Är de mer / mindre involverade i teamets dagliga arbete? 

1 

 11. Är det vanligt att träffa kollegor privat efter jobbet? 6 

 12. Mäts era medarbetares prestation på något sätt? 

a. Vad fokuserar / kollar man främst på då? 

3 

 13. Hur ofta byter en anställd på ert företag jobb? Byter den då ofta inom organisationen 

eller byter den även företag? 

a. Vad tror du detta beror på? 

b. Är det lättare / svårare att ex. klättra inom organisationen 

5 

 14. Om man känner att man hamnar i en situation där man inte håller med ledaren i t.ex. 

ett möte – är det okej att ta upp det face-to-face direkt eller hur gör man? 

a. Generellt ifall konflikt uppstår, hur löser man den? Öppet / privat?  

b. Är det okej att inte hålla med? 

1 

 15. Vad klassas som bra arbete hos er? 

a. Om man vänder på det – hur sköter sig någon som gör ett dåligt arbete? 

3 

 16. Kommer motivationen inifrån eller utifrån organisation, d.v.s. kan medarbetarna 

smidigt följa resultatet av deras arbete “i världen”? Se hur de jobbar för ett större 

syfte? 

2, 3 

 17. Vilka värderingar sprider er organisation centralt? Vart ligger fokus? 

a. Vilka värderingar sprider er organisation lokalt? 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 18. Hur hanterar teams inom organisationen situationer som är oförutsägbara / 

oplanerade? 

4 
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Bilaga 4 - Frågor till förstudien 

Frågor till förstudien, e.g. Business Sweden / Ambassaden 

 

1. Vilka är de största utmaningarna för Svenska organisationer som försöker etablera sig i 

Singapore? 

a. Vilket är det vanligaste problemet ni stöter på? 

b. Vad bottnar dessa utmaningar i? 

 

2. Vad är lätt för Svenska organisationer som försöker etablera sig i Singapore? 

 

3. Hur upplever ni att företag här jobbar kring risktagande? Är de mer eller mindre benägna att 

våga ta risker och satsa gentemot motsvarande organisation i Sverige? 

a. Hur ser skyddsnätet ut vid ev. misslyckande? 

b. Stödmässigt – mer eller mindre än Sverige? 

c. Vad beror det på? 

 

4. Jämställdhet är en fråga som prioriteras hos nästan alla Svenska organisationer just nu, hur ser 

det ut i Singapore? 

a. Hur märks det att prioriteras / inte prioriteras? 

b. Vad beror det på? 

 

5. Har ni sett några skillnader vad avser t.ex. work-life-balance mellan Sverige & Singapore? 

a. ledighet, semester? 

b. övertid? 

 

6. Trenden i Sverige verkar även gå mot mindre fokus på resultat och mer fokus på välmående 

och engagemang. Vart går trenden i Singapore? 

 

7. Känner ni att det stereotypiska ledarskapet / cheferna skiljer sig mellan Sverige och 

Singapore? 

a. Hur och när märks detta? 

 

8. Har ni märkt av några karaktäristiska organisatoriska metoder eller ledarbeteenden som är 

populära och effektiva i just Singapore? 

a. Hur märks dessa? 

b. Märker ni, från ett svenskt perspektiv, att några saknas? 

 

9. Känner ni av några Svenska ledarbeteenden, attribut och / eller organisatoriska metoder inte 

är populära och / eller effektiva i Singapore? 

 

10. Vad har ni fått för känsla av vad organisationer i Singapore tycker om svensk företagskultur? 

 

11. Tror ni att Singapores nationella kultur påverkar de typer av ledarbeteenden och 

organisatoriska metoder som är populära här? 
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12. Vad verkar organisationer i Singapore värdesätta vid samarbeten? Skiljer det sig något från 

hur det funkar i Sverige? 

 

13. Upplever du någon skillnad kring långsiktighet, investeringar och planering av framtiden 

mellan Singapore och Sverige? 

 

14. Är det högre eller lägre till tak i möten i Singapore? 

a. Finns det något man absolut inte får prata om? 

b. Finns det något de gärna pratar om? 

c. Är det svårare / lättare att prata med högt uppsatta gentemot Sverige? 

 

15. Är det svårare att vinna tillit hos en organisation i Singapore vs Sverige? 

a. Hur gör man det bäst? 

 

 

 


