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Sammandrag 

Denna studie undersöker hur ett företag överför sin företagskultur vid expansion till länder 

med olika nationella kulturer. Vidare berör studien nationella kulturers påverkan vid 

överföringen av en företagskultur genom teorierna ackulturation, isomorfism och Hofstede 

och Hofstedes (2005) lökmodell. Undersökningen baseras på intervjuer genomförda på ett 

svenskt företag med företagets HR-chef samt två personer på respektive kontor i Stockholm, 

New York och Singapore. Genom intervjun med HR-chefen har företagskulturen och dess 

överföring identifierats och sedan analyserats utifrån resultaten från de övriga intervjuerna. 

Studiens analys visar på att nationell kultur har stor påverkan på ett företags överföring av 

dess företagskultur. Skillnader mellan företagets eftersträvade företagskultur och de anställdas 

upplevda företagskultur kan således förklaras av nationell kultur. 
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1.1!Inledning!
Multinationella företag har länge letat efter tillväxtmöjligheter i andra länder (Hochberg et al. 

2015). Detta har bidragit till att många företag består av flera filialer som är geografiskt 

utspridda runt hela världen. Företag har tidigare till stor del haft en lokal förankring och 

företagens medarbetare har haft liknande kulturell bakgrund. Genom företagens expansion 

och internationalisering skapas företag vars filialer är aktörer på marknader i länder med olika 

nationella kulturer. Dessa kulturer innefattar olika normer, kommunikationssätt och 

tillvägagångssätt som kan skilja sig från varandra och kulturen där företaget grundades. Detta 

kan i sin tur bidra till att missförstånd och minskat förtroende mellan huvudkontor och lokala 

instanser uppstår, då det kan finnas stora skillnader mellan företagskulturen och den 

nationella kulturen gällande värderingar som är grundläggande för företaget (Meyer, 2015). 

Det är viktigt att vara medveten om dessa skillnader och vad de medför. På många 

företag utgör nämligen företagskulturen en stark konkurrensfördel, då den bidrar till 

sammanhållning och kollektiv strävan efter framgång (Meyer, 2015). Företagskultur är även 

ett verktyg för ledningen att påverka de anställdas attityder så att de agerar i enlighet med 

ledningens önskan (Andrews & Mead, 2009). Företag som väljer att kompromissa kring 

upprätthållandet av företagskulturen för en anpassning till nationella kulturskillnader riskerar 

utifrån detta att späda ut en av sina mest vitala styrkor (Meyer, 2015).  

Meyer (2015) beskriver att Google är ett företag vars företagskultur har varit en 

bidragande faktor till dess framgång. Hon anser att dess företagskultur har varit bidragande 

till företagets höga innovationsnivå och att de har kunnat expandera snabbt genom att i hög 

grad ignorera den lokala kulturen till förmån för att bevara den företagskulturella kärnan. Ett 

annat företag som lägger stor vikt vid sin företagskultur och som kommer utgöra fokus för 

denna studie är det svenska företaget Alfa1 som erbjuder en digital tjänst. Alfas unika 

företagskultur ses som en betydelsefull del av företagets framgång och beskrivs som en 

essentiell del i strävan efter att Alfa förblir Alfa vid expansion till olika länder (Alfas intranät, 

2016). Då Alfa har vuxit kraftigt sedan det grundades år 2006 utgör detta ytterligare en 

indikator på fördelarna med att bibehålla företagskulturen vid expansion till andra länder. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Alfa är ett påhittat företagsnamn vilket fortsättningsvis kommer att användas i uppsatsen. 
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1.1!Problematisering 
Multinationella företag har under mer än ett decennium strävat efter att skapa starka globala 

företagskulturer. Detta är dock ett svårt mål att nå då flera undersökningar visar att globala 

chefer identifierar förmågan att överföra och skapa en gemensam företagskultur som en av 

sina största utmaningar (Levy & Taylor, 2010). Då företagskulturen i ett företag ofta påverkas 

av den nationella kulturen i landet där företaget grundades, kan anställda på en filial i ett 

annat land behöva lära sig nya värderingar och normer som företagskulturen innebär 

(Andrews & Mead, 2009). Hofstede och Hofstede (2005) anser dock att det är svårt att 

förändra värderingar som är kopplade till nationell kultur vilket kan skapa problem om det 

finns stora skillnader mellan företagskulturen som ska implementeras och den nationella 

kulturen i landet. 

Det kan enligt Andrews och Mead (2009) vara problematiskt att överföra en 

företagskultur till länder med olika nationella kulturer. Företagsledningen kan inte förändra 

den nationella kulturen, men kan ibland lyckas påverka företagets inflytande på 

företagskulturen genom att försöka kontrollera de anställdas relationer och attityder. Om 

företagskulturen har en starkare påverkan på den anställdes värderingar än den nationella 

kulturen kan företagsledningen direkt påverka dennes beteende. Om företagskulturen har en 

svagare påverkan måste företagsledningen istället ta lokala värderingar i beaktning när de 

fastställer strategier och system inom företaget, då implementeringen av dessa direkt påverkas 

av de anställdas nationella kultur. På grund av svårigheter att överföra en företagskultur till 

andra länder etableras strategier som kan underlätta överförandet. Ett företag kan exempelvis 

anställa personal som har erfarenhet inom liknande företagskulturer, eller låta de nyanställda 

genomgå utbildning för att lära sig företagskulturen. Då Alfa är ett ungt och framgångsrikt 

företag som ständigt expanderar till nya marknader över hela världen är det intressant att se 

hur det arbetar med överförandet av sin företagskultur för att nationella kulturer inte ska ta 

över. 

! !
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1.2!Syfte!&!frågeställning!!
På grund av svårigheter att förändra värderingar som är kopplade till nationell kultur är vårt 

syfte att undersöka hur ett företag som vill överföra sin företagskultur går tillväga för att 

lyckas med detta vid expansion till andra länder. För att se huruvida nationell kultur bidrar till 

skillnader mellan företagets eftersträvade företagskultur och hur de anställda upplever den 

ämnar vi undersöka detta på Alfas kontor i Stockholm, New York och Singapore. 

 

Hur överför ett företag sin företagskultur vid expansion till andra länder och hur kan 

eventuella skillnader mellan eftersträvad och upplevd företagskultur förklaras av nationella 

kulturers påverkan?  

! !
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2.Teori!
I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för uppsatsens empiri 

och analys. Först beskrivs skillnaden mellan företagskultur och nationell kultur samt hur 

företagskultur överförs. Efter det presenteras begreppen ackulturation och isomorfism, som 

förklarar hur kulturer förenas respektive hur företagskulturen kan påverkas av utomstående 

faktorer. Därefter beskrivs lökmodellen som illustrerar hur kulturer är uppbyggda likt olika 

lager i en lök. I slutet av detta avsnitt motiveras val av teorier.  

2.1!Definition!av!företagskultur!och!nationell!kultur!
Många författare är överens om att företagskultur hänvisar till värderingar, övertygelser och 

beteendemönster som bildar kärnidentiteten i ett företag. En stark företagskultur som 

uppmuntrar delaktighet och engagemang hos ett företags medlemmar räknas ofta till en av de 

viktigaste tillgångarna i ett företag (Denison, 1984). Detta stöds av Bang (1991, s.21) som 

skildrar företagskultur som ”...den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklas i ett företag när medlemmarna samverkar med 

varandra och omvärlden”. Schein (2010) definierar företagskultur som ett mönster av delade 

antaganden som ett företag tagit till sig då det stött på problem och anpassat den interna 

integrationen för att lösa problemen. Beteendena som skapats genom att lösa de problemen 

kan läras ut till nya medlemmar och på så vis skapas en kultur. Denna definition av begreppet 

syftar till företagets strävan att skapa mönster och integrera. En annan definition är den av 

Trice och Beyer (1984) som beskriver kultur som gemensamma normer, regler och ritualer 

inom företaget. I den här uppsatsen kommer företagskultur att definieras som värderingar, 

beteendemönster och normer som anpassats för företaget likt Denison (1984), Bang (1991), 

Schein (2010) samt Trice och Beyer (1984). 

Hofstede och Hofstede (2005) beskriver skillnader mellan nationell kultur och 

företagskultur. Ett företag beskrivs som mindre komplicerat och mindre diffust än en nation, 

då de flesta företag har tydliga mål och arbetar för att förverkliga dessa, vilket inte nationer 

gör på samma sätt. Definitionen av företagskultur är också mer exakt och specifik än 

definitionen av nationell kultur, då företagskulturer är lättare att avgränsa. Nationell kultur 

definieras som den kollektiva programmering av människors sinnen som skiljer en grupp eller 

kategori av människor från andra grupper eller kategorier. Det som många medlemmar i en 

grupp har gemensamt och det som skiljer gruppen från andra grupper kan alltså definieras 
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som nationell kultur. Detta visas framförallt gällande vad individerna i gruppen tycker och 

tänker och hur de beter sig i känslomässigt avgörande situationer. Landsgränser är en vanlig 

avgränsare för vad som skiljer kulturer åt, och därför har länder ofta en unik nationell kultur. 

Hofstede och Hofstede (2005) beskriver skillnader mellan olika nationella kulturer. 

Dessa skillnader förklaras av sex dimensioner vilka är maktdistans, individualism kontra 

kollektivism, maskulinitet kontra femininet, osäkerhetsundvikande, långsiktig kontra 

kortsiktig inriktning och tillfredställelse kontra återhållsamhet. Av dessa dimensioner är bland 

annat låg maktdistans och hög individualism utmärkande för svensk nationell kultur. Det 

innebär att svenskar arbetar självständigt, att hierarki enbart finns för enkelhetens skull, att 

alla har lika rättigheter och att ledare är tillgängliga för de anställda. Makten är även 

decentraliserad och chefer förlitar sig på erfarenheter från sina anställda, samtidigt som de 

anställda förväntas få ta mycket ansvar och ogillar att kontrolleras. För amerikansk kultur är 

bland annat hög individualism och hög maskulinitet utmärkande i den bemärkelsen att 

samhället är väldigt konkurrensdrivet. Maktdistansen är något högre än den svenska men 

fortfarande relativt låg vilket beror på allas lika rättigheter och det egna ansvaret hos anställda 

på företag. För Singapore är deras höga maktdistans utmärkande där stabiliteten i samhället, 

som grundas i ojämlika relationer mellan människor, är en grundpelare. Makten är 

centraliserad och chefer förlitar sig på sina chefer och följer regler. De anställda vill ha tydliga 

instruktioner gällande vad som förväntas av dem och attityden gentemot chefer är formell. För 

en tydlig bild av de valda ländernas nationella kulturer utifrån Hofstede och Hofstedes (2005) 

dimensioner, se avsnitt 8.4.  

2.2!Överföring!av!företagskultur!
För att skapa en enad kultur som hela företaget står bakom kan en sammanslagning av 

värderingar från företagets globala verksamhet utgöra en grundsten, skriver Levy och Taylor 

(2010). De förklarar även att gemensamma globala värderingar inte betyder att lokala 

influenser ignoreras, utan att de är en viktig faktor till att skapa en globalt enad kultur. Vidare 

beskriver de att kulturer inte kan överföras på ett effektivt sätt om de endast sprids från 

huvudkontoret eller av exempelvis personalavdelningen. De menar att företag bör identifiera 

och etablera flera kulturella nav för spridande av företagskulturen. Dessa kulturella nav består 

vanligtvis av två delar: personer som förkroppsligar värderingarna för den globala kultur som 

företaget strävar efter och personer som har passionen att engagera sig i kulturarbetet. Dessa 

personer hjälper till att lokalisera och dela värderingarna med andra delar av företaget. Genom 
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att etablera kulturella nav, kan företag utnyttja kulturella möjligheter som finns på olika 

geografiska platser och över olika funktioner i företaget. På så sätt kan företaget införliva 

mångfald och inkludera fler anställda i processen att sprida företagskulturen. 

Ett annat sätt att överföra en företagskultur beskrivs i två steg av Markowitz (2011). 

Företag bör först skapa en öppen kommunikation och sedan bygga in kulturen i företaget. Han 

förklarar att det första steget är av vikt eftersom kommunikation är en gemensam nämnare för 

att skapa en enhetlig kultur. Enhetlig och tydlig kommunikation är särskilt betydelsefull för 

företag med kontor på flera geografiska platser. Multinationella företag kan kommunicera 

genom exempelvis bloggar, interna nyhetsbrev och intranät. Genom att kommunicera likartat 

inom hela företaget inkluderas de anställda i företagets värderingar på ett enhetligt sätt, vart 

än i världen de befinner sig. Det andra sättet att överföra företagskultur på är enligt 

Markowitz (2011) att bokstavligen bygga in företagskulturen i de olika kontoren. Han 

beskriver vikten av enhetlighet i de olika kontorens utformning för att undvika avundsjuka 

och rivalitet mellan filialer. 

Företag kan använda olika strategier och verktyg för att försöka styra överföringen av 

kultur vid expansion (Andrews & Mead, 2009). En välkänd metod som många företag 

använder sig av är att formulera och tydligt uttala vision och mission statements. Vision och 

mission statements är uttalanden som används för att kommunicera företagets mål och visa 

hur de är relaterade till den specifika sektor företaget verkar inom. Företag med stark 

företagskultur har ofta tydliga statements som genomsyrar hela företaget och är viktiga vid 

överföring av kulturen (Leuthesser & Kohli, 1997). 

2.3!Ackulturation!
Ackulturation är ett begrepp som nämnts i litteraturen så tidigt som 1936 av Redfield et al. 

och kan definieras som de fenomen som uppstår när grupper av individer med olika kulturella 

bakgrunder kommer i kontinuerlig kontakt med förändringar i någon av kulturerna. Enligt 

Navas et al. (2005) har sedan 1930-talet många studerat fenomenet ackulturation, bland annat 

Berry et al. (1989) som formulerade ackulturationsmodellen. Denna modell fokuserar på tre 

element inom ackulturation; 

•! Ackulturella attityder - att de med den immigrerande kulturen vill behålla sin identitet 

samtidigt som de relaterar till det nya samhället 

•! Förändringar i beteende eller levnadssätt i det nya samhället � 
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•! Stressen som orsakas av ackulturation - svårigheter som individerna utsätts för vid 

ackulturation till annan kultur 

De Leon och Selmer (1996) förenklar uttrycket ackulturation genom att beskriva det som de 

kulturella förändringar som sker hos en grupp människor när två olika kulturer integreras. 

2.4!Isomorfism!
Isomorfism inom företagsekonomi kan beskrivas som den kraft som gör att enheter som 

verkar inom samma fält blir homogena då de utsätts för samma miljöpåverkan (DiMaggio & 

Powell, 1983; Hinings & Greenwood, 1988). DiMaggio och Powell (1983) beskriver tre 

mekanismer inom isomorfism; Coercive Isomorphism, Mimetic Processes och Normative 

Pressure.  

•! Coercive Isomorphism innebär att ett företag påverkas av andra företag som det är 

beroende av på marknaden det verkar och av kulturella förväntningar från samhället.  

•! Mimetic Processes kännetecknas av osäkerhet som kan uppstå inom ett företag. 

Osäkerhet uppmuntrar till imitering av andra företag, vilket kan påverka 

företagsmodellen. Om ett företag upplever en osäkerhet gällande exempelvis 

rekrytering kan de imitera andra företag på den marknaden, och på så sätt förändra sitt 

tillvägagångssätt och därmed sin företagskultur.  

•! Normative Pressure förklaras av att människor med samma bakgrund har liknande 

arbetssätt. Om företaget exempelvis anställer flera personer som har tidigare 

erfarenhet från ett och samma företag kommer företaget att påverkas av deras 

tillvägagångssätt och bli mer likt det andra företaget.  

Coercive Isomorphism, Mimetic Processes och Normative Pressure bidrar således till olika 

typer av isomorfism som innebär att företag som verkar inom samma organisatoriska fält blir 

mer lika varandra (DiMaggio & Powell, 1983). 

2.5!Lökmodellen!
Människors uppfattning av en kultur kan förklaras med Hofstede och Hofstedes (2005) 

lökmodell som visar hur kulturer kan yttra sig i företag eller samhällen genom fyra olika 

skikt, se Figur 1. Lökmodellen består av tre lager runt en kärna. Kärnan symboliserar 

människans djupt rotade värderingar för en viss kultur, vilka kan vara�svåra att förändra. 

Dessa värderingar överförs från�generation till generation, i synnerhet från föräldrar till deras 

barn. Värderingarna förmedlar bland annat�vad som är rationellt eller irrationellt, gott eller 
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ont� och vad som är moraliskt rätt eller fel inom en kultur. Det första skiktet runt kärnan 

benämns som ritualer. Ritualer kan vara aktiviteter som anses socialt essentiella inom en 

kultur och uttrycks genom hur människor visar varandra respekt. Dessa ritualer förändras 

långsamt. Det andra lagret runt kärnan benämns som hjältar. En hjälte kan vara en verklig 

eller fiktiv person som har karaktärsdrag som värdesätts i en kultur. Det kan exempelvis vara 

nationella hjältar, atleter eller forskare som är förebilder för kulturen. Det yttersta skiktet 

kallas symboler och innefattar symboler eller varumärken som exempelvis Nike eller Apple. 

Symboler kan även vara ord, bilder eller objekt som inom en kultur anses vara viktiga och 

tillskrivs en viss innebörd. Dessa symboler kan användas för att skapa en viss identitet eller 

status som blir typisk för kulturen. De tre yttre skikten kallas sedvänjor och beskrivs som 

föränderliga och är därmed inte lika djupt rotade hos människor som värderingar. Det innebär 

att ritualer, hjältar och symboler är lättare att påverka hos individer än de inre värderingarna, 

vilket medför att det kan vara svårare för en individ att överge nationella värderingar än att ta 

till sig sedvänjor för att lära sig en ny företagskultur.  

 

 
Figur 1: Lökmodellen av Hofstede och Hofstede (2005:7) 

2.6!Sammanfattning!av!teoretiska!modeller!och!begrepp!
Då denna uppsats ämnar undersöka hur företagskultur överförs och huruvida det kan uppstå 

skillnader mellan företagets eftersträvade och de anställdas upplevda företagskultur anser vi 

att valda teorier är passande för att förklara eventuella skillnaders koppling till nationell 

kultur. För att ta reda på detta samt försöka förstå utfallet har ovan nämnda teorier använts 
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och sammanställts i en analysmodell (Figur 2) som är utformad för att undersöka hur 

nationella kulturer bidrar till isomorfism och påverkar ackulturation och Hofstede och 

Hofstedes (2005) lökmodell. Ackulturationsmodellen är en lämplig teori för att förstå de 

kulturella förändringarna som sker vid integration av företagskultur och nationell kultur. Då 

isomorfism kan vara ett resultat av att ett företag försöker överföra dess företagskultur till en 

filial på en ny marknad är det således intressant att se vilka strategier som används för att 

undvika detta. Vi har använt lökmodellen för att förklara varför det kan finnas skillnader 

mellan nationell kultur och företagskultur och vad dessa skillnader kan bero på. Teorierna 

kring hur företag överför företagskultur kommer att användas vid analys av fenomenet och 

ligga till grund för undersökningen av hur Alfa arbetar med att överföra sin företagskultur. 

 

 
Figur 2: Figuren beskriver hur den upplevda företagskulturen på Alfa kan påverkas av 

nationell kultur som genom isomorfism, ackulturation och lökmodellen influerar överföringen 

av kulturen. 

2.7!Kritik!av!teoretiska!modeller!och!begrepp!
Det finns många teorier och modeller relaterade till företagskultur och hur överföringen av 

företagskultur kan gå till. Detsamma gäller för teorier och modeller kring nationell kultur. 

Följande begrepp och modeller har valts ut på grund av dess relevans till uppsatsens syfte och 

frågeställning.  

Att ackulturation används som en teori i denna uppsats för de kulturella förändringar 

som uppstår när företagskultur och nationell kultur integreras, istället för två nationella 

kulturer kan kritiseras. Dock anser vi att det inte påverkar denna uppsats, då både 

företagskultur och nationell kultur kan analyseras med hjälp av lökmodellen enligt Hofstede 
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och Hofstede (2005). Att ackulturationsmodellen av Berry et al. (1989) även kan tolkas som 

att den kultur som immigrerar alltid vill relatera till den nya kulturen kan även motsäga 

användandet av denna teori. Då vi undersökt hur detta ter sig i just Alfas fall och inte i 

allmänhet, anser vi att detta inte kommer att påverka användandet av teorin i denna uppsats. 

Bilimoria och Srikantia (1997) skriver om konsekvenserna av att använda isomorfism inom 

studier gällande företag. De menar att isomorfism begränsar studier av företag enbart till de 

fenomen där företag anpassas till dominerande företagsparadigmer. Eftersom dominerande 

företagsparadigmer i ett land kan ses som ritualer i Hofstede och Hofstedes (2005) lökmodell 

har de således att göra med ett lands nationella kultur. Vi anser därför att denna begränsning 

inte påverkar resultatet av denna studie, då orsaken till anpassningen grundas i nationell 

kultur. Hedlund (2013) skriver om kritik riktad mot Hofstede och Hofstedes (2005) 

lökmodells generalisering av nationella särdrag, exempelvis av subkulturer och etniciteter. 

Detta kommer dock inte att påverka vår uppsats då vi använder lökmodellen framförallt för att 

förstå skillnaderna mellan företagskultur och nationell kultur, och inte för att titta på 

enskildheter och skillnader mellan olika nationella särdrag. 
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3.!Metod!
I detta avsnitt presenteras vilken metod som använts för genomförandet av studien. Först 

presenteras undersökningens forskningsansats och val av företag, därefter förklaras 

tillvägagångssättet, datainsamling och  urval/undersökningsdeltagare. Avsnittet avslutas med 

operationalisering, kodning av data, metodkritik och en diskussion kring trovärdighet och 

generaliserbarhet.   

3.1!Forskningsansats!
Vi har genomfört en undersökning av explorativ karaktär, vilket ofta innebär att 

utgångspunkten är ett brett fokus av ett ämne som smalnar av då undersökningen genomförs 

(Saunders et al., 2016). Eftersom vi har skapat en analysmodell (Figur 2) utifrån valda teorier 

är en undersökning av explorativ karaktär lämplig på grund av dess flexibilitet. I en explorativ 

undersökning måste vi enligt Saunders et al. (2016) vara beredda på att ändra riktning 

beroende på utfall. Om resultatet inte stämmer överens med vår analysmodell behöver den 

således justeras. 

Då vi ville undersöka hur Alfas företagskultur överförs vid expansion till olika länder, 

valde vi att genomföra en fallstudie. Fallstudier ger möjligheten att göra en djupgående 

undersökning av ett fenomen inom dess egna område, vilket bidrar till innehållsrikt empiriskt 

resultat och utveckling av teori (Saunders et al., 2016). Djupgående undersökningar inom 

fallstudier kan utformas så att de identifierar vad som händer, varför och vad som påverkar 

situationen (Saunders et al., 2016), vilket är vad vi ville ta reda på gällande överföring av 

Alfas företagskultur. För att utforma en djupgående undersökning i en fallstudie görs valet 

mellan kvalitativ och/eller kvantitativ undersökning (Saunders et al., 2016). Vi valde att 

genomföra en kvalitativ undersökning, då vi ville få en djupare förståelse av Alfas överföring 

av dess företagskultur. För att förstå fenomenet har vi därför valt att genomföra kvalitativa 

intervjuer med ett fåtal anställda. 

Det finns tre olika synsätt när de kommer till relationen mellan teori och empiri, vilka 

benämns induktivt, deduktivt och abduktivt. Vi har i denna uppsats gjort en abduktiv ansats. 

Genom att samla in data för att undersöka hur företagskultur överförs har vi identifierat teman 

och försökt förklara mönster i resultatet. Detta har vi gjort genom att förena valda teorier med 

den data vi samlat in genom intervjuer. Saunders et al. (2016) beskriver att detta abduktiva 
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tillvägagångssätt att förena teori och empiri är passande för att förklara företeelser med hjälp 

av teorier, vilket är anledningen till att denna metod använts i vår uppsats.   

3.2!Val!av!företag!
Då vi ville undersöka hur företagskultur överförs vid expansion till länder med olika 

nationella kulturer valde vi att genomföra denna fallstudie på det svenska, multinationella 

företaget Alfa. Alfa har valts eftersom det är ett företag som har expanderat och öppnat kontor 

i flera länder på olika geografiska platser de senaste åren, och eftersom det är ett företag med 

en unik och känd företagskultur (Alfas intranät, 2016). En av författarna till denna uppsats 

arbetar på Alfa vilket bidrog till access som annars skulle vara svår att få samt till att 

förkunskap fanns kring företaget. Vi är medvetna om eventuella risker för objektivitet men 

gjorde bedömningen att fördelarna kring ökad tillgänglighet överskrider dessa nackdelar. Vi 

har enbart använt Alfa som ett verktyg för att exemplifiera hur ett företag arbetar för 

överföring av företagskultur vid expansion och vad det resulterar i och gör således denna 

undersökning självständigt utan påverkan från företaget. Företaget hålls dock anonymt i 

denna undersökning på dess begäran.  

3.3!Tillvägagångssätt!
Eftersom vi ville undersöka hur personer upplever företagskulturen för att analysera 

överföringen ansåg vi att intervjuer var en väl lämpad undersökningsmetod, då detta är en 

vedertagen metod för undersökningar av explorativ karaktär (Saunders et al., 2016). 

Inledningsvis genomfördes en intervju med Alfas chef inom Human Resources (HR-chef) 

Anna Andersson2 som arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Genom intervjun fick vi en bild 

av företagskulturen samt tog reda på hur strategier och arbetet kring överförandet av 

företagskulturen går till på företaget. För att komplettera detta och för att undvika allt för 

personliga tolkningar av företagskulturen har vi även använt oss av information från Alfas 

intranät. För att undersöka om företagskulturen upplevs på samma sätt som Anna Andersson 

och intranätet beskriver den har vi genomfört intervjuer med sex anställda på kontoren i 

Stockholm, New York och Singapore. Under dessa intervjuer har vi även undersökt hur de 

anställda har ackulturerats in i kulturen och hur deras nationella kultur har påverkat 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Anna Andersson är ett påhittat namn vilket fortsättningsvis kommer att användas i 
uppsatsen.!!
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överföringen. Då undersökningen är av kvalitativ karaktär anser vi att ett fåtal intervjuer gett 

oss tillräckligt med data för en analys angående vår frågeställning utifrån vald teori.  

Intervjun med Anna Andersson och de två anställda på huvudkontoret genomfördes 

personligen på kontoret i Stockholm. Intervjuerna med anställda på filialerna utanför Sverige 

har genomförts genom Google Hangout-möten. Trots nackdelar med att inte kunna genomföra 

alla intervjuer personligen anser vi att dessa intervjuer ändå har varit trovärdiga. Genom de 

elektroniska intervjuerna har vi fått möjlighet att intervjua anställda i en annan del av världen 

i realtid. Vi har även både sett och hört den intervjuade vilket var av vikt för oss för att 

säkerställa att alla våra intervjuer blev så likvärdiga som möjligt och på så vis kunnat 

jämföras med varandra. Saunders et al. (2016) belyser det faktum att då intervjuer genomförts 

online har både de som intervjuat och den som blivit intervjuad befunnit sig i en trygg miljö, 

vilket är en bra förutsättning för en lyckad intervju. Därför ser vi att fördelarna överväger 

nackdelarna trots att fyra av våra sju intervjuer har skett online, och anser denna 

forskningsmetod passande för vår undersökning. 

3.4!Datainsamling!
Studien har genomförts genom semistrukturerade intervjuer, vilket lämpar sig väl vid 

kvalitativa studier. Semistrukturerade intervjuer innebär att de som intervjuar på förhand har 

förberett ett antal frågor, men att de kan variera frågorna från intervju till intervju. 

Intervjuaren anpassar således vissa frågor efter rådande omständigheter. Vid intervjuerna kan 

även olika frågor tillkomma beroende på hur intervjun utvecklas under tiden (Saunders et al., 

2016). Denna form av intervjumetod är passande då vi på förhand inte visste hur de anställda 

uppfattar företagskulturen. Semistrukturerade intervjuer spelas oftast in (Saunders et al., 

2016), vilket vi gjorde för att inte gå miste om väsentlig information. Utöver detta valdes 

semistrukturerade intervjuer för att inte bara få svar på frågorna vad och hur, utan även frågan 

varför, med hjälp av följdfrågor. Enligt Saunders et al. (2016) är denna form av intervju därför 

passande för att få förståelse för ett sammanhang, vilket är målet med vår undersökning. Vi 

valde även denna form då vi ville ge de intervjuade möjlighet att utveckla sina svar, vilket vi 

ansåg skulle kunna bidra till att vi kom in på områden som vi på förhand inte förstått vikten 

av. 

Vår första intervju med Alfas HR-chef Anna Andersson var en blandning av en icke-

standardiserad intervju och en semistrukturerad intervju. Icke-standardiserad är en betydligt 

mer ostrukturerad form av intervju, och används vid djupgående studier av ett specifikt ämne 
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(Saunders et al., 2016). Detta passar vår studie då vi inte tidigare hade fått någon information 

om Alfas strategier kring överföring av kultur. I denna form av intervju finns inga färdiga 

frågor, men en tydlig bild om vad som ska undersökas måste finnas (Saunders et al., 2016). 

Vår inledande intervju var således en kombination av dessa två typer, då vi utgick från 

befintliga frågor, men sedan gav utrymme för Anna Andersson att helt forma intervjun. 

Vi har även använt oss av sekundärdata i form av information från Alfas intranät för 

att få kompletterande information om företagets eftersträvade företagskultur och hur den 

överförs. Intranätet är en plattform som endast anställda inom företaget har tillgång till men 

som vi haft tillgång till då en av oss arbetar på Alfa. 

3.5!Urval/undersökningsdeltagare!
Vi valde att genomföra vår inledande intervju med Alfas HR-chef eftersom vi ansåg att 

hennes position som ansvarig för hanteringen av företagets anställda gör henne väl lämpad att 

beskriva företagskulturen och arbetet kring överföring av den. Anledningen till att vi har valt 

att genomföra resterande intervjuer med anställda på kontoren i Stockholm, New York och 

Singapore är för att vi ville få en bred uppfattning om hur företagskulturen finns 

implementerad på filialer i olika delar av världen och om företagskulturen skiljer sig mellan 

de olika kontoren. Vi valde att göra intervjuer på huvudkontoret i Stockholm, eftersom de 

anställda där har samma nationella kultur som landet där företaget startades, för att vi skulle 

kunna analysera om detta påverkar hur kulturen upplevs. Vi ansåg det även nödvändigt att ta 

reda på om det finns skillnader mellan hur Alfa beskriver företagskulturen och hur de 

anställda på huvudkontoret upplever den, för att analysera företagets strategier för 

överförandet av kulturen. 

Vi har valt kontoren i New York och Singapore för att genomföra denna undersökning 

då vi anser att dessa länder bidrar till en intressant jämförelse med Sverige. Både USA och 

Singapore har olika nationella kulturer jämfört med varandra och Sverige. Att engelska är 

centrala språk i båda länderna har också varit en bidragande faktor till varför vi valde just 

dessa länder, då vi ansåg att det underlättade förståelsen vid intervjuerna och minimerade 

risken för missförstånd. De tre kontoren vi har intervjuat anställda från är betydelsefulla 

kontor på sina respektive marknader. Stockholmskontoret är huvudkontoret och ledande för 

den europeiska marknaden, kontoret i New York är ledande för den nordamerikanska 

marknaden och Singapore för den asiatiska marknaden (Alfas intranät, 2016). Vi anser att det 
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är av vikt att de kontoren vi har undersökt är relativt likvärdiga, då de större kontoren får mer 

uppmärksamhet och samarbetar mer med ledningen och huvudkontoret (Andersson, 2016) 

På varje kontor har personer som är uppväxta i landet ifråga intervjuats för att 

möjliggöra undersökning kring huruvida personen har påverkats av landets nationella kultur. 

För att skapa en bred och generell bild har vi intervjuat både män och kvinnor i olika åldrar 

inom företaget. De anställda har även valts ut efter hur länge de har jobbat på företaget. Då 

Alfa är ett företag som växer snabbt och ständigt anställer nya medarbetare har vi intervjuat 

både nyanställda och personer som arbetat på företaget längre. De val som gjorts motiveras av 

strävan att få en så representativ bild som möjligt av företagets anställda. Nedan följer en 

tabell över undersökningens intervjuobjekt som valts utifrån nämnda kriterier.  

Intervjuobjekt! Kontor! Kön! Ålder! Tid!på!företaget! Datum!för!intervjun!
Anna!Andersson! Stockholm! Kvinna! 45! 3!år! 25ZaprZ16!
Intervju!1!! Stockholm! Man!! 40! 4!mån! 03ZmajZ16!
Intervju!2! Stockholm! Kvinna! 30! 3.5!år! 03ZmajZ16!
Intervju!1!! New!York! Man!! 35! 1!år! 05ZmajZ16!
Intervju!2! New!York! Kvinna! 25! 2.5!år! 03ZmajZ16!
Intervju!1!! Singapore! Kvinna! 35! 1!år! 05ZmajZ16!
Intervju!2! Singapore! Kvinna! 30! 5!mån! 09ZmajZ16!

Tabell 1: Undersökningsdeltagare 

3.6!Operationalisering!av!metod!
För att genomföra denna undersökning med vår framtagna analysmodell som grund har våra 

intervjufrågor (Appendix 8.1-8.3) en tydlig koppling till de valda teorierna. Genom vår 

inledande intervju med Anna Andersson och våra semistrukturerade intervjuer med sex 

anställda har vi skapat en bild av hur de anställda upplever företagskulturen, och även fått en 

förståelse för orsakerna till deras uppfattning. Vi har själva formulerat intervjufrågorna utifrån 

vår analysmodell som presenteras i avsnitt 2.6. Vi har ställt liknande frågor till Anna 

Andersson och de intervjuade på de olika kontoren, men de skiljer sig på så vis att våra 

inledande frågor till Anna Andersson är till för att undersöka hur Alfas strategi skiljer sig från 

vår presenterade teori gällande överföring av företagskultur. De sex överiga intervjuade fick 

frågor gällande hur de upplever företagskulturen för att jämföra om de uppsatta strategierna 

som beskrivs fungerar. 

Vi inledde intervjuerna med att fråga de anställda hur de beskriver företagskulturen på 

Alfa och om de upplever att cheferna agerar aktivt för att överföra den. Genom att undersöka 
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detta har vi kunnat jämföra och identifiera skillnader mellan hur de upplever företagskulturen 

på respektive kontor samt om skillnader finns mellan eftersträvad och upplevd företagskultur. 

Efter det har vi fortsatt intervjuerna med frågor som undersöker hur de anställda upplever 

företagskulturen i form av vision och mission statements vilket sedan har jämförts mellan 

kontoren. Då vi avsåg att studera hur företagskulturen överförs undersökte vi hur de anställda 

lärt sig kulturen för att se om de anställda upplever att de lärt sig kulturen i linje med 

ledningens strategier. Kopplat till överförandet av kulturen är även våra frågor gällande 

anställda som arbetar med kulturen och huvudkontorets påverkan på de olika filialerna. För att 

undersöka om de anställda har påverkats av ackulturation och isomorfism har vi undersökt om 

de intervjuade anser att företagskulturen är lik den nationella kulturen i landet där de arbetar. 

Vi har även undersökt om de intervjuade upplever att de behövt anpassa sig för att passa in i 

företagskulturen. Dessa frågor har hjälpt oss att undersöka om de genomgått ackulturation och 

om isomorfism har påverkat deras uppfattning av företagskulturen. Till sist ställde vi frågor 

gällande lökmodellen för att ta reda på hur de anställda upplever de olika skikten inom 

företagets kultur.  

3.7!Kodning!av!data!
Det insamlade materialet från de genomförda intervjuerna har kodats för att kunna analyseras 

utifrån vår analysmodell. Via kodning kan samband, skillnader och likheter identifieras 

genom att all insamlad data jämförs med de teorier som används för att kategorisera data 

(Saunders et al., 2016). Då frågorna har en tydlig koppling till valda teorier, har svaren sedan 

jämförts med teorierna för att ge en bild av de intervjuades nationella kulturers påverkan på 

överföringen av Alfas företagskultur. Resultatet av de kodade intervjuerna presenteras i 

empirin och har sammanfattats i Tabell 3.  I Tabell 2 exemplifieras hur svaren från de 

intervjuade har sammanställts och kodats utifrån det teoretiska ramverket till en tolkning av 

det undersökta fenomenet.  
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Svar#från#intervju# Koppling#till#teoretiskt#
ramverk##

Tolkning#av#svar#utifrån#
teori##

"Jag!kan!inte!vision!och!
mission!statements"! Överföring!av!företagskultur!!

Den!intervjuade!har!låg!
kunskap!av!vision!och!
mission!statements!

"Alfas!kultur!är!svensk,!men!
har!en!del!amerikanska!

influenser"!
Isomorfism!!

Företagskulturen!i!New!York!
har!påverkats!av!den!

amerikanska!marknaden!!

"Jag!behövde!justera!mina!
förväntningar!för!att!inte!

döma!andra"!!
Ackulturation!

Den!anställda!har!i!hög!grad!
anpassat!sig!för!
företagskulturen!!

"Kontorens!design!speglar!
kulturen"! Lökmodellen!! Kontorens!design!är!en!

symbol!för!företagskulturen!!

 

Tabell 2: Exempel på hur kodning har genomförts utifrån teorin.  

3.8!Metodkritik!
Bristen på standardisering i semistrukturerade intervjuer kan leda till brist på tillförlitlighet 

och trovärdighet av resultaten i vår studie. Den möjliga bristen på tillförlitlighet är också 

relaterad till fördomar som kan skapas eller risken att bli partisk. Det finns tre typer av 

eventuellt partitagande att överväga. Den första av dessa är att ta intervjuarparti och innebär 

att kommentarer, tonen eller kroppsspråk under intervjuer kan skapa fördomar gällande den 

intervjuade eller den som intervjuar. Detta kan bero på att den som intervjuar försöker införa 

egna övertygelser och referensramar genom de frågor som ställs, vilket kan bidra till icke 

sanningsenliga svar från den som intervjuas. Den andra formen av partitagande kallas för 

svarspartisk och kan orsakas av den intervjuades uppfattning om intervjuaren. Den tredje 

formen av partitagande kan bero på vilken typ av individ som intervjuas eller vilken position i 

företaget som denne har. Detta kallas för partitagande av medverkande och kan bidra till att 

insamlad data blir vriden och partisk (Saunders et al., 2016).  

Att delta i en intervju kan även vara en påträngande process, framförallt när det gäller 

semistrukturerade intervjuer där målet är att undersöka händelser och söka förklaringar 

(Saunders et al., 2016). Ibland kan den intervjuade undanhålla viss information då frågor kan 
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inkräkta på känslig information som de inte vill, eller inte har befogenhet att diskutera. 

Resultatet av detta kan vara att intervjuobjektet inte ger en sanningsenlig bild av läget för att 

framställa sig själv eller företaget på ett visst sätt. Vi har försökt motverka partitagande och 

risk för att de intervjuade ska se intervjun som en påträngande process genom att vara så 

neutrala som möjligt under intervjuerna samt informera om att de intervjuade är anonyma i 

studien.  

Vi är även medvetna om de problem som kan uppstå då intervjuer med personer från 

andra kulturer genomförs. Saunders et al. (2016) förklarar vikten av att minimera riskerna för 

partitagande genom kulturell reflexitivitet. Kulturell reflexivitet innebär att intervjuare och 

intervjuobjekt kan påverkas av deras tillhörighet till en nationell kultur, gällande deras svar 

angående en annan kultur. Då vi intervjuat människor med flera olika nationella kulturer är 

det av stor vikt att se till att alla inblandade tolkar frågor och svar på samma sätt, för att inte få 

missvisande resultat. I och med att vi undersöker nationella kulturers påverkan på 

överföringen av företagskultur, kan således kulturell reflexitivitet vara en del av 

undersökningen. För att reflexiviteten inte skall uppstå gällande hur de intervjuade tolkar våra 

frågor, utan enbart hur de uppfattar företagskulturen har vi försökt vara så neutrala som 

möjligt. Då vi även valt att genomföra intervjuer med anställda som alla är kunniga i engelska 

anser vi oss till viss del kunna eliminera dessa missförstånd som kan uppstå inom kulturell 

reflexitivitet, genom att vara tydliga och förklarande i våra frågor. 

3.9!Trovärdighet!och!generaliserbarhet!
Vi är medvetna om risker med vår valda metod men anser att detta tillvägagångsätt ändå är 

mest passande för att undersöka hur företagskulturer överförs. Vi anser att riskerna har 

minimerats då vi genomfört en anonym studie och varit neutrala som intervjuare. Vi är 

medvetna om problemen som kan uppstå vid kvalitativa undersökningar då enbart ett fåtal 

intervjuer genomförs och att detta kan leda till grov generalisering av verkligheten. Vårt mål 

med uppsatsen är dock inte att dra statistiska generaliseringar, utan att snarare undersöka, 

förklara och ge insikter om hur företagskulturen kan överföras på ett företag som 

internationaliserar. Genom vår valda metod anser vi att vi genomfört en trovärdig 

undersökning. Vi är dock medvetna om att svaren på våra frågor är subjektiva, och att den 

bild vi fått av fenomenet inte är generell gällande företags expansion.  

Yin (2009) beskriver att fallstudier är generaliserbara enbart vid teoretiska påståenden 

och inte för populationer. Han hävdar att syftet med fallstudier bör vara att utvidga och 
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generalisera teorier genom att sträva efter analytisk generaliserbarhet. Detta resonemang bör 

tillämpas vid utvärdering av denna studie då studiens resultat inte gör anspråk på att vara 

representativt för synpunkter från företag i allmänhet utan snarare ses som ett empiriskt och 

analytisk tillskott till existerande litteratur inom området. Enligt Guba och Lincoln (1994) 

behöver inte resultaten i kvalitativa undersökningar hålla i andra sammanhang eller i samma 

sammanhang under en annan tid. För att säkerställa överförbarhet i kvalitativa undersökningar 

bör författarna fokusera på att ge en detaljerad framställning av fenomenet och kulturen som 

studeras. Därför har vi i denna undersökning utgått från ett omfattande teoretiskt ramverk, för 

att uppnå detaljerade resultat. På så sätt anser vi att de subjektiva svaren är användbara för vår 

studie.   
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4.!Resultat!
I detta avsnitt kommer vi först att beskriva Alfas företagskultur och strategier för överförande 

av kulturen baserat på vår intervju med Alfas HR-chef samt information från Alfas intranät. 

Efter det följer en redogörelse för resultaten av våra intervjuer med två personer från 

respektive kontor i Stockholm, New York och Singapore. 

4.1!Om!företaget!
Alfa är ett företag som erbjuder en digital multimediatjänst. Företaget startades i Stockholm 

2006 och finns på 59 marknader med kontor i 18 länder. Företaget har nu mer än 75 miljoner 

aktiva användare och är därmed den mest framgångsrika tjänsten i sitt slag. Alfas strävan om 

att vara internationellt genomsyrar hela företaget, och på varje kontor arbetar det människor 

med olika nationaliteter, även om den inhemska nationaliteten oftast är i majoritet på varje 

kontor. Alfa arbetar aktivt för att åstadkomma att dess specifika företagskultur existerar på 

alla dess kontor (Alfas intranät, 2016). 

4.2!Alfas!företagskultur!
Alfas företagskultur är unik på den svenska marknaden och i världen. Detta kännetecknas 

bland annat av att företaget erbjuder alla anställda gratis mat och attraktiva aktiviteter. 

Företagets mål är att skapa en känsla av att ”komma hem” även vid ankomst till jobbet. Ett 

komplement till dessa kännetecken för kulturen är Alfas uttalade vision och mission 

statements och ledord, som fokuserar på kreativitet, underhållning, innovation och inspiration. 

Anna Andersson beskriver att företagets vision och mission statements representerar de 

väsentliga bedömningar som företaget gjort för att förverkliga sin kultur och nå uppsatta mål 

och uppdrag. Ledorden representerar de värderingar som Alfa vill att de anställda ska arbeta 

efter. Dessa värderingar är bland annat innovation, samarbete, ärlighet, tillit, öppenhet, 

förtroende, respekt, passion och lekfullhet. Företagets ledord och vision och mission 

statements hjälper de anställda att fatta rätt beslut snabbare, och skapa en miljö där de 

anställda fungerar bra tillsammans (Alfas intranät, 2016). 

Alfas snabba expansion till nya länder innebär att de anställda tillsammans har många 

olika sätt att se på världen, på grund av deras olika nationella kulturer. Även om kulturen på 

Alfa är global och inte knuten till ett visst land, är många av kärnvärderingarna svenska så 

som exempelvis samarbete, förtroende och respekt. Detta gör att de anställda måste vara 



! 21!

medvetna om och respektera de skillnader som finns mellan Alfas kultur och andra nationella 

kulturer. Då företaget expanderar till länder med olika nationella kulturer är det därför viktigt 

att de anställda kan företagets ledord så att Alfa förblir Alfa (Anna Andersson, 2016).  

Något Anna Andersson (2016) beskriver som väsentlig när det gäller företagskulturen 

på Alfa är att den ska genomsyra lokalerna på alla dess kontor. Stort fokus läggs på att 

kontoren ska vara inkluderande eftersom Alfa vill att kontoren ska spegla dess värderingar 

och vilka de är. Hon beskriver även att mycket av kulturen kan upplevas som svensk och 

ganska slätstruken samtidigt som det finns en amerikansk djärvhet i arbetssättet. Alfa är ett 

företag som vill vara bäst i världen inom sin bransch, och väljer därför att influeras av 

tankesätt från andra länder som de anser matchar och främjar företagskulturen.   

4.3!Överföring!av!Alfas!företagskultur!!

4.3.1!Överföringen!enligt!företaget!
För Alfa är det viktigt att de anställda känner sig inkluderade och förstår vart företaget 

härstammar ifrån (Alfas intranät, 2016). Anna Andersson (2016) förklarar att investeringarna 

Alfa gör i dess Introduktionskurser är bland det absolut viktigaste agerandet för företaget 

gällande överföringen av företagskulturen. Under Introduktionskurserna flyger företaget in 

alla nya medarbetare till Stockholm för att spendera en vecka i Sverige. Under dessa dagar får 

de anställda gå på föreläsningar, workshops samt träffa alla i ledningsgruppen. Dagarna är 

väsentliga i kulturellt syfte, då det är av vikt att alla nyanställda får en bild av vad som 

kännetecknar Sverige, eftersom värdegrunderna i Alfas företagskultur är svenska. Mycket av 

Alfas kultur härstammar från grundarna som är svenskar och fortfarande aktiva i företaget. 

 

”Vi försöker redan vid uppstart att ”vaccinera” våra medarbetare i det som är vår kultur. De 

får då lära sig våra värderingar, vad vi står för, vad vi inte står för, vad som är viktigt för 

oss, vad som inte är viktigt för oss, vilken riktning vi är på väg och vad syftet är eller vårt 

hela existensberättigande.” – Anna Andersson, HR-chef, Alfa, 2016 

 

Anna Andersson tror dock inte att Alfa gör ett bra jobb gällande överföringen av kulturen: 

 

”Jag tror att vi gör ett gräsligt arbete. Så svårt är det. Kultur, när man har kontor som täcker 

59 marknader är svårt! Kultur och framförallt att man känner sig connectad när vi sprider ut 

oss på det sättet är jättesvårt.” 
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En strategi som Alfa använder sig av för att kommunicera bland annat kulturen inom företaget 

är gemensamma möten som kallas Stormöten. Stormöten är en livesändning som sker en gång 

i månaden då ledningsgruppen talar till hela företaget på alla olika kontor om aktuella 

händelser inom företaget. Här får även alla anställda möjlighet att ställa frågor till ledningen 

(Anna Andersson, 2016). Trots dessa Stormöten anser Anna Andersson (2016) att intern 

kommunikation är svårt när ett företag är lika stort som Alfa vilket enligt henne bidrar till att 

kulturen är svår att överföra. Hon anser att ett av de största misstagen ett företag kan göra är 

att inte ta kulturen på allvar. Hon berättar att Alfas strategi för att undvika detta misstag är att 

överföra den nuvarande kulturen genom dess värderingar och på så vis få de anställda att 

känna en delaktighet i kulturen. Eftersom kulturen är viktig för företaget ses de anställda som 

kulturambassadörer vilket gör rekryteringen till en stor del av överförandet av kulturen. Hon 

beskriver detta som ”cultural add”, vilket innebär att företaget anställer personer som passar 

in i Alfas kultur och som samtidigt bidrar med något nytt. 

 

4.3.2!Överföringen!enligt!de!anställda!!
De anställda på kontoret i Stockholm har lärt sig företagskulturen via Introduktionskursen, 

sociala evenemang och från sina kollegor. En av de intervjuade som arbetar med rekrytering 

anser att då de anställer personal utifrån Alfas värderingar har de anställda redan kulturen 

inom sig när de kommer till företaget. En av de intervjuade på kontoret i New York har inte 

genomgått Introduktionskursen, utan ansåg sig redan kunna kulturen innan hen började jobba 

på företaget, då den är känd inom branschen. Den andra personen som intervjuats på kontoret 

i New York har genomgått Introduktionskursen och besökt Stockholm flera gånger för att lära 

sig Alfas kultur. Båda de anställda på kontoret i Singapore anser ha lärt sig Alfas 

företagskultur genom informella observationer av sina kollegor. 

 

4.3.3!Kommunikation!av!företagskulturen 
De intervjuade på Stockholmskontoret anser att kulturen kommuniceras hela tiden. 

Inredningen och stämningen den bidrar till på kontoret är ett exempel som tydligt visar vilken 

kultur företaget vill skapa. De förklarar att Stormöten är viktiga då de underlättar 

kommunikation av företagets mål och visioner, som bidrar till att de anställda känner sig 

delaktiga och att de upplever att ledningen litar på dem. De intervjuade på kontoret i New 

York anser att Alfas kultur kommuniceras väl inom företaget, genom samarbete, bra 
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ledarskap och besök från kontoret i Stockholm. De båda anser dock att budskap, som vision 

och mission statements och ledord, hade kunnat kommuniceras ännu tydligare. En av de 

anställda på kontoret i Singapore anser att företagskultur är något som observeras och inte 

kommuniceras, då det inte går att tvinga en företagskultur på de anställda om deras personliga 

värderingar inte stämmer överens med kulturen. Hen anser därför att det är svårt för ledningen 

att kommunicera kulturen och få alla att agera efter den. 

 

4.3.3.1%Chefernas%roll 
De intervjuade på kontoret i Stockholm är inte helt eniga gällande chefernas agerande. En av 

dem tycker att det märks tydligt att cheferna genom ledningen arbetar för företagskulturen, 

genom Introduktionskursen, Stormöten och sociala evenemang. Den andre intervjuade anser 

dock att agerandet från de olika cheferna varierar. Chefer som har strikta resultatkrav på sig 

fokuserar mindre på kulturen enligt hen. De anställda på kontoret i New York har en vag bild 

gällande chefernas agerande för att överföra kulturen. En av de intervjuade anser att hen inte 

kommer i kontakt med cheferna ofta, på grund av en tydlig hierarkisk struktur som de båda 

intervjuade känner av. En av de anställda på kontoret i Singapore anser att cheferna inom 

företaget aktivt arbetar för bibehållandet av kulturen. Att resa och besöka de olika kontoren är 

uppmuntrat, likaså resor med teamen som enligt hen är ett effektivt sätt för de anställda att 

interagera. Dennes chefer som inte jobbar på kontoret i Singapore har vid flera tillfällen rest 

till Singapore för att spendera tid med hen. Det är enligt hen även lätt att kommunicera med 

vem som helst inom företaget, oberoende hierarkisk nivå, vilket bidrar till att kulturen sprids 

emellan olika nivåer och kontor. 

 

4.3.3.2%Andra%medarbetares%roll%och%skapandet%av%kulturella%nav%
De intervjuade på Stockholmskontoret upplever att det finns olika personer och team som 

ansvarar för att överföra kulturen. De nämner HR-chefen Anna Andersson, det sociala teamet 

och rekryterarna som har makten att välja in rätt personer, som viktiga gällande överföring av 

kulturen. De anser även att alla medarbetare tillsammans är kulturbärare. På kontoret i New 

York och Singapore har de intervjuade inte upplevt att det finns någon person eller speciellt 

team som är ansvariga för företagskulturen, utan anser att det är alla medarbetares ansvar. I 

Singapore anser dock en av de intervjuade att ansvaret gällande kulturen ligger hos de 

anställda som har arbetat längst inom företaget. 
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4.3.3.3%Vision%och%mission%statements%och%ledord%
De intervjuade på Stockholmskontoret känner till Alfas vision statement och ledord, men 

ingen kan företagets mission statement. En av de intervjuade anser att sådana statements och 

ledord inte är viktiga, samtidigt som den andra intervjuade anser att Alfas ledord genomsyrar 

företagskulturen och är således nödvändiga. Denne anser dock att de inte presenterats 

tillräckligt ofta, vilket har bidragit till bristande kunskap gällande dessa inom företaget. Ingen 

av de anställda på kontoret i New York har en tydlig uppfattning om vad Alfas vision och 

mission statments samt ledord är. En av de intervjuande gissar på att dessa handlar om att få 

investerare intresserade av företaget. Hen säger även att hen inte lägger vikt vid dessa, utan 

istället fokuserar på målen inom det egna teamet. Den andra gissar på att dessa handlar om att 

vara nummer ett inom branschen, och att samtidigt vara en av de största apparna globalt. Hen 

har dock inte varit på Introduktionskursen och anser därför inte ha lärt sig Alfas statements på 

rätt sätt. De anställda i New York har även dålig kunskap om Alfas ledord, men vet varför de 

finns. En av de intervjuade säger sig kunna två ledord, och påstår att de är viktiga i hens 

arbete, men anger inte rätt ledord. Även de intervjuade på kontoret i Singapore har en otydlig 

uppfattning om vad Alfas vision och mission statements och ledord är, men vet att de är till 

för att förverkliga företagets mål. 

4.4!Ackulturation,!Isomorfism!och!Lökmodellen!!

4.4.1!Relation!mellan!huvudkontor!och!filialer!
En av de intervjuade på kontoret i New York anser att de inte känner av huvudkontorets 

påverkan. Hen anser att det hade varit givande att få interagera med människor från till 

exempel ledningen eller högt uppsatta på Stockholmskontoret. De anställda på New York-

kontoret upplevde dock inte att de är frånkopplade från huvudkontoret, även om de känner sig 

självständiga. 

 

”We have got our own thing going on. We are also the second largest office so we know we 

have a lot of responsibilities. New York has a sort of attitude of being the capitol of the world 

any way so it kind of distinguish us in everything we do. We think we are equal to you guys in 

Sweden. Since we are such a large group of people here we know that we are connected to 

Sweden. We have also kind of built our own identity as being the New York office.” - Intervju 

1, New York, Alfa, 2016 
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I Singapore var känslan av att vara frånkopplad större. Tidsskillnaden nämndes som ett hinder 

då de sällan kan ha möten med kollegor på huvudkontoret. 

4.4.2!De!anställdas!anpassning!till!företagskulturen!!
Ingen av de intervjuade på kontoret i Stockholm har behövt anpassa sig till Alfas kultur då de 

anser att det är tillåtet att vara sig själv på Alfa. Meningarna är delade hos de som intervjuats 

på kontoret i New York gällande anpassning för kulturen. En person upplevde en stor 

förändring jämfört med tidigare arbetslivserfarenheter genom den minskade konkurrensen på 

Alfa, medan den andra inte upplevde anpassningen som lika stor. De intervjuade på kontoret i 

Singapore har båda behövt anpassa sina förväntningar kring vad som är accepterat inom 

företaget. 

 

”I had to adjust my expectations to match expectations of what is accepted and also to not 

judge others.” - Intervju 1, Singapore, Alfa, 2016 

4.4.3!Värderingar!och!ritualer!
De intervjuade på Stockholmskontoret var båda överens om att kulturen på Alfa inte är typisk 

för ett svenskt företag eller svensk nationell kultur. En av personerna beskriver Alfa som 

öppnare och mer välkomnande än andra svenska företag, framförallt eftersom hen upplever 

att alla har lika mycket att säga till om. De anställda på kontoret i New York anser att kulturen 

är svensk med en del amerikanska influenser. En av de intervjuade beskriver att amerikansk 

kultur är mer konkurrensdriven vilket denne inte anser att Alfa är. Den andra intervjuade i 

New York beskriver en mer amerikaniserad bild av kulturen på kontoret. Hen upplever att det 

finns en ”work hard, play hard-kultur” på kontoret även om kärnvärderingarna är svenska. De 

två singaporianska medarbetarna förklarar singaporiansk kultur som strukturerad, rigid och 

hierarkisk, vilket de anser är annorlunda från Alfas kultur. Alfas kultur upplevs som mindre 

hierarkisk, plattare och att initiativtagande uppmuntras, vilket de anser vara svenskt. En av de 

intervjuade förklarar att singaporianer är vana vid att följa regler och dominanta ledare vilket 

inte är fallet på Alfa, där alla anställda måste ta eget ansvar.  

4.4.4!Hjältar!
På det svenska kontoret beskrivs grundarna som de mest betydande personerna för 

företagskulturen. De syns ofta på kontoret och sägs sprida kulturen genom att finnas i 

lokalerna. En av de anställda beskriver det som att grundarna är själva Alfa och på så sätt de 

främsta kulturbärarna. På kontoren i New York och Singapore nämns inte någon av grundarna 
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utan snarare personer som syns på de kontoren och som de intervjuade arbetar nära, 

exempelvis kontorens office manager. 

4.4.5!Symboler!
Kontorets inredning beskrivs som en symbol av både de anställda i Stockholm och i New 

York. En av de anställda i New York tycker att designen på kontoret är svensk och att det på 

så sätt speglar det svenska i Alfa. En av de anställda från Singapore beskriver utöver 

kontorsdesignen att klädstilen på Alfa är en speciell symbol för företaget men lyfter 

framförallt fram sättet att arbeta som en grundläggande symbol, då det är annorlunda mot 

andra singaporianska företag. 

4.5!De!anställdas!upplevda!företagskultur!
De intervjuade på kontoret i Stockholm är eniga om att Alfas företagskultur inte är hierarkisk 

och att de anställda uppmanas till att vara sig själva. De anser att företagskulturen 

symboliseras av att de anställda är hjälpsamma och litar på varandra. Enligt de intervjuade är 

de anställda som en stor familj, och uppmanas att ha roligt på arbetsplatsen. De anställda på 

kontoret i New York är båda eniga om att Alfas kultur är svensk även om det finns vissa 

influenser av andra länder. 

 

”I want to say that Alfa is very Swedish as a culture in the sense that it is consensus driven 

and making sure that everyone is on board but also very open minded and supportive.” - 

Intervju 2, New York, Alfa, 2016 

 

De intervjuande på kontoret i New York anser även att kulturen upplevs som stöttande, vilket 

bidrar till att de anställda tar egna initiativ och är passionerade. En av de intervjuade beskriver 

även kulturen som öppen, vilket har bidragit till att hens arbetskamrater även är hens vänner. I 

Singapore ansåg de intervjuade att kulturen kännetecknas av det egna ansvaret och att 

kollegor litar på varandra. En av de intervjuade på kontoret i Singapore beskriver Alfas kultur 

som informell, passionerad, dynamisk och öppen. 

!

!
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4.6!Sammanfattning!av!resultat!
I Tabell 3 redovisas en sammanställning av resultatet från insamlad data. Tabell 3 är uppdelad 

så att rubrikerna speglar undersökningens teoretiska ramverk och kolumnerna Sverige, New 

York och Singapore speglar de övergripliga tolkningarna som gjorts av insamlad data. Utifrån 

det empiriska materialet som sammanställts i Tabell 3 har en analys genomförts för att 

besvara studiens frågeställning. För ytterligare förståelse av hur kodning av data genomförts, 

se Tabell 2.  

Rubriker# Sverige# New#York# Singapore#
## ##########Överföring#av#Alfas#företagskultur# ##

Överföringen#enligt#de#
anställda#

Introduktionskursen,!sociala!
evenemang,!kollegor!

Introduktionskursen,!
kulturen!känd!inom!

branschen!
Kollegor!

Kommunikation#av#
företagskulturen# Tydlig!kommunikation! Relativt!tydlig!

kommunikation! Otydlig!kommunikation!

Chefernas#roll#
Tydligt!agerande!från!

ledningen,!varierande!från!
chefer!

Otydligt!agerande! Tydligt!agerande!

Viktiga#medarbetare#för#
företagskulturen#

HR,!sociala!teamet,!alla!
medarbetare! Alla!medarbetare! Medarbetare!som!

arbetat!längst!

Vision,#mission#och#ledord# Medel!till!Hög!kunskap! Låg!kunskap! Låg!kunskap!

!! ######Ackulturation,#Isomorfism#och#Lökmodellen# !!
Relation#mellan#huvudkontor#

och#filialer# Z! Låg!påverkan! Låg!påverkan!

De#anställdas#anpassning#till#
företagskulturen# Låg!anpassning! Medelhög!anpassning! Hög!anpassning!

Värderingar#och#ritualer# Icke!lik!svensk!kultur! Mix!av!svensk!och!
amerikansk!kultur!

Icke!lik!singaporiansk!
kultur!

Hjältar# Grundarna! Närmsta!kollegor! Närmsta!kollegor!

Symboler# Kontorens!inredning! Kontorens!inredning! Kontorens!inredning,!
klädstil,!arbetssätt!

#
De#anställdas#upplevda#

företagskultur#

Icke!hierarkiskt,!tillit,!
hjälpsamhet,!kul,!familjär!

!
Svensk,!inkluderande,!
uppmuntrande,!positiv,!
passionerad,!öppen!

!
Informell,!

uppmuntrande,!
passionerad,!öppen!

!
Tabell 3: Sammanställning av resultat
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5.!Analys!
I detta avsnitt analyseras hur Alfa arbetar med överföringen av sin företagskultur utifrån det 

teoretiska ramverket. Här analyseras skillnader mellan företagets eftersträvade 

företagskultur och hur de anställda upplever den, samt hur dessa skillnader kan förklaras av 

nationell kultur.                                           

5.1!Alfas!företagskultur!
Alfa har som tidigare nämnt en specifik företagskultur, som i enlighet med Denison (1984) 

hänvisar till värderingar och beteenden för de anställda. Eftersom Alfa redan från start vill 

lära de anställda kulturen försöker företaget göra sin kultur till en kärnidentitet inom företaget 

som Denison (1984) benämner vikten av. Denison (1984) menar att företagskulturens 

värderingar och beteendemönster är till för just detta. Även om de intervjuade på kontoret i 

Stockholm inte anser att Alfas kultur är lik svensk nationell kultur, så anser Anna Andersson 

(2016) att mycket av företagskulturen kommer från svensk nationell kultur, vilket de 

intervjuade på kontoret i New York och Singapore håller med om. Då de intervjuade på 

kontoret i Stockholm jämför Alfas kultur med andra svenska företagskulturer ser de få 

likheter eftersom att Alfa har en unik företagskultur på den svenska marknaden. Dess 

originalitet behöver dock inte innebära att värderingarna skiljer sig från svensk nationell 

kultur. Att de intervjuade på kontoren i New York och Singapore har identifierat kopplingen 

till svensk kultur beror på de olikheter de ser mellan Alfas kultur och deras egen nationella 

kultur. Detta styrks av Hofstede och Hofstede (2005) som beskriver tydliga skillnader mellan 

de nationella kulturerna i länderna i form av bland annat maktdistans.  

Då Bang (1992) skildrar företagskultur som normer och värderingar som utvecklas när 

ett företag och dess anställda samverkar med varandra och omvärlden, förklarar det att 

företagskulturen fortfarande har sina grunder i svensk nationell kultur. Då företaget grundades 

i Sverige av svenskar och fortfarande har huvudkontoret och ledningen i Sverige har stor del 

av samverkan med omvärlden skett i just Sverige. Bangs (1992) skildring gällande påverkan 

av samverkan med omvärlden bekräftar även det faktum att företagskulturen till viss del 

påverkas av den nationella kulturen i de länderna de verkar. Denna skildring visar därför att 

det inte går att undvika skillnader mellan eftersträvad och upplevd företagskultur vid 

överföringen, eftersom nationella kulturer alltid påverkar företagskulturen i viss mån. 
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5.2!Överföring!av!företagskultur!
Genom Introduktionskursen och Stormöten kan tydliga strategier för hur Alfa arbetar med 

överförande av företagskulturen identifieras. Då flertalet av de intervjuade har besökt 

Introduktionskursen och till viss del känner till företagets vision och mission statements och 

ledord har företaget i viss utsträckning lyckats sprida idén om hur de vill att företagskulturen 

uppfattas. Som Anna Andersson (2016) förutspådde, visar dock resultaten från intervjuerna 

att överföringen av kulturen inte alltid lyckas i enlighet med Alfas eftersträvade 

företagskultur. Även om Introduktionskursen är en stor satsning, är den inte tillräcklig, 

eftersom flertalet av de intervjuade anser att de lärt sig kulturen av sina medarbetare. 

Eftersom Levy och Taylor (2010) anser att företag måste etablera kulturella nav på de olika 

filialerna för att inkludera de anställda i kulturen, kan Alfa behöva skapa konkreta kulturella 

förankringar på varje kontor. Inredningen på kontoren kan ses som ett sådant nav, men 

uppenbarligen behövs ännu fler. Då det inte är tydligt vilka individer eller team som har 

företagskulturen som arbetsuppgift på de olika kontoren, skulle förtydligande av sådana 

personer kunna skapa ett nav. Eftersom Levy och Taylor (2010) skriver att personer som 

förkroppsligar företagets värderingar och som är passionerade och engagerade i kulturarbetet 

är betydelsefulla för skapandet av ett nav, bekräftar det behovet av sådana personer inom Alfa 

som kan sprida företagets kultur till olika delar av företaget. 

Resultaten utifrån de genomförda intervjuerna visar tydligt att de anställda på kontoret 

i Stockholm hade bättre kunskap om vision och mission statements och Alfas ledord än de 

anställda på kontoren i New York och Singapore. Detta kan ha en koppling till att det är 

lättare för de intervjuade på Stockholmskontoret att ta till sig kulturen då den grundar sig i 

samma nationella kultur som de är uppväxta i. Flera av de intervjuade ansåg att vision och 

mission statements och ledord är otydligt exponerade, och att de sällan kom i kontakt med 

dem. Enligt Markowitz (2011) är det viktigt med enhetlig och tydlig kommunikation inom ett 

företag vilket bekräftar behovet av tydligare kommunikation av dessa statements och ledord. 

Eftersom Markowitz (2011) belyser vikten av att kommunicera genom hela företaget, till 

exempel genom bloggar och nyhetsbrev, hade tydligare exponering av Alfas vision och 

mission statements och ledord via sådana kanaler kunnat sprida företagskulturen till filialerna. 

Att satsa på ännu bättre kommunikation är därför något som Alfa kan dra nytta av, eftersom 

Markowitz (2011) även säger att företag med enhetlig kultur har kommunikation som 

gemensam nämnare. Detta ter sig ännu viktigare i ett företag som vill ha en enhetlig kultur 

och som arbetar globalt, likt Alfa. Då vision och mission statements och Alfas ledord redan är 
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en form av kommunikation från ledningen angående företagets mål, bör de kommuniceras till 

de anställda, och inte bara ut från ledningen. 

Något som har identifierats utifrån resultaten av intervjuerna är att Alfa har lyckats att i 

enlighet med Markowitz (2011) bygga in kulturen i företaget. Alla de intervjuade var eniga 

om att kulturen märks tydligt genom kontorens inredning. Då Markowitz (2011) anser att 

standardiserade kontor kan vara avgörande för att undvika negativitet och rivalitet inom ett 

företag, har Alfa genom sina kontor eliminerat den risken. Att de anställda i New York och 

Singapore upplever samma kultur genom inredningen på kontoren som de anställda i 

Stockholm är därför ett tydligt tecken på att Alfa har lyckats bra med den delen av 

överföringen av företagskulturen. 

5.3!Ackulturation!&!Isomorfism!
De skillnader som undersökningens resultat visar på mellan eftersträvad och upplevd 

företagskultur kan till viss del förklaras av ackulturationsmodellen. Då ackulturation innebär 

att den immigrerande kulturen påverkas av beteenden och levnadsätt hos den nya kulturen, 

blir överförandet av Alfas kultur svårare om den nationella kulturen är framträdande. 

Eftersom Alfa till viss del har ackulturella attityder är det ett faktum att kulturen blir olika på 

de olika kontoren. Då Anna Andersson (2016) beskriver att Alfa vill överföra 

företagskulturen till de olika kontoren men samtidigt relatera till den nationella kulturen i 

landet, kan vissa resultat av dess ackulturella attityder till och med vara önskvärda. 

En naturlig orsak till att resultatet av strategierna för överföringen är omväxlande är 

variationen i de olika kontorens storlek och omfattning. Även om kontoret i Singapore är ett 

av Alfas största är ändå New York betydligt större gällande antalet anställda. När ett kontor 

växer blir det lättare att bli mer självständigt. Detta identifieras med att de intervjuade på 

kontoret i New York anser att deras kontor är självcentrerat på grund av dess storlek, då de 

fokuserar mer på New York och USA, än på huvudkontoret i Stockholm. Detta kan också 

vara kopplat till den amerikanska kulturen som är individualistisk och självständig (Hofstede 

& Hofstede, 2005). De singaporianska medarbetarna anser inte att deras kontor är 

självcentrerat utan känner sig frånkopplade då de är få medarbetare och på grund av det 

geografiska avståndet till huvudkontoret. Den höga maktdistansen samt den kontrollbaserade 

nationella kulturen i landet (Hofstede & Hofstede, 2005) kan även vara en faktor. Då de 

singaporianska medarbetarna är vana vid att bli kontrollerade finns en risk att de upplever att 

de är frånkopplade av den anledningen att Alfas företagskultur inte är kontrollerande. Att 
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känna sig frånkopplade från huvudkontoret kan bidra till att ett kontor går miste om viktig 

information, vilket kan påverka relationen mellan huvudkontoret och filialen. Även om 

anställda på huvudkontoret besöker kontoret i Singapore regelbundet, har det geografiska 

avståndet, antalet anställda och tidsskillnaden bidragit till känslan av att vara frånkopplade. 

Denna frånkoppling bidrar till isomorfism i form av att kontoret istället kan få en starkare 

koppling till den nationella kulturen i Singapore. Då de intervjuade på kontoret i Singapore 

har gjort en anpassning till företagskulturen kan risken för att kulturen blir mer singaporiansk 

och mindre lik Alfas kultur vara stor om kontoret känner sig frånkopplat och den anpassning 

de gör försvinner. Den stress som orsakas av ackulturation i och med dessa svårigheter kan 

därför bidra till att kulturen blir mer singaporiansk. 

När en filial känner sig frånkopplade från huvudkontoret kan osäkerhet uppstå 

gällande hur ett företag ska gå till väga i vissa situationer. När osäkerhet uppstår kan det bidra 

till Mimetic Processes inom isomorfism, då de anställda på filialen imiterar den nationella 

kulturen istället för att påverkas av Alfas kultur. Denna imitering av den nationella kulturen är 

tydlig då ingen av de anställda i Singapore nämner Introduktionskursen eller Stormöten som 

ett tillfälle då de lärde sig kulturen utan snarare genom att informellt observera sina kollegor 

och imitera dem. Om de anställda då imiterar personer som inte arbetar efter Alfas kultur kan 

en annan typ av kultur bildas, vilken kan förstärkas om de känner sig frånkopplade. Eftersom 

en av de som intervjuats på kontoret i Singapore anser att företagskultur är något som 

observeras och inte kan kommuniceras är kopplingen mellan detta beteende och Mimetic 

Processes ännu tydligare. Påverkan av andra medarbetare och människor i omgivningen var 

något som även tydligt poängterades på kontoren i New York och Stockholm. Skillnaden som 

skapas gällande företagskulturen då anställda påverkas av varandra blir inte lika stor på det 

svenska kontoret, då företagets kärnvärderingar härstammar från samma nationella kultur som 

många av de anställda, i enlighet med Hofstede och Hofstedes (2005) lökmodell. Det är 

således på kontoren i New York och Singapore som skillnaderna blir påtagliga då deras 

kärnvärderingar kan skilja sig från svensk nationell kultur.  

Även om de intervjuade på kontoret i New York inte känner sig frånkopplade från 

huvudkontoret kan isomorfism ändå uppstå, vilket kan bidra till att kontoret i New York inom 

vissa områden liknar amerikanska företag. Kontoret upplevs hierarkiskt och vinst- och 

konkurrensdrivet likt amerikansk kultur genom tron om att vision och mission statements 

handlar om att attrahera investerare. Detta kan förklaras av Coercive Isomorphism, då 

kontoret påverkats av kulturella värderingar och normer. Att företagskulturen på kontoret 

upplevs som amerikansk kan även bero på Normative Pressure. Då de anställda påverkas av 
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sina kollegor kan människor som tidigare arbetat på amerikanska företag och nu arbetar på 

Alfa ha inverkan på kulturen genom deras inlärda amerikanska tillvägagångssätt. 

5.4!Värderingar,!ritualer,!hjältar!och!symboler!
Attityder, beteenden och värderingar kan variera kraftigt mellan olika nationella kulturer. Hur 

människor ser sin roll på arbetsplatsen, hur de förväntar sig bli behandlade och deras 

inställning till arbete beror på den nationella kulturen i landet de kommer ifrån (Hofstede & 

Hofstede, 2005). Att förlita sig på att företagskulturen bibehålls genom att sätta upp vision 

och mission statements och ledord och tro att de följs är därför riskfyllt enligt analys av våra 

resultat. Eftersom de anställda på kontoret i Stockholm har bättre kunskap gällande vision och 

mission statements samt ledord kan det förutom bristande kommunikation förklaras av att 

värderingarna är svårast att förändra och ta till sig enligt Hofstede och Hofstedes (2005) 

lökmodell. De personer som jobbar på huvudkontoret får mer konsekvent upprepning av 

värderingarna då de verkar på samma kontor som grundarna, samt där omgivningen delar 

liknande värderingar. Då de intervjuade som inte arbetar på detta kontor anser att Alfas vision 

och mission statements och ledord inte är lika betydelsefulla kan bero på att de inte får samma 

exponering för värderingarna, eller att värderingarna inte tilltalar dem på grund av deras 

nationella kultur. 

Att de anställda på Alfa förväntas lösa saker på egen hand och hela tiden tänka kreativt 

kring processer är något som flera av de intervjuade gör. Andra ritualer som beskrivits av 

samtliga intervjuade är hjälpsamhet och tillit. Att alla intervjuade nämnde dessa ritualer 

innebär att de anställda till viss del har liknande beteenden gentemot varandra inom företaget, 

även om företagskulturen påverkas av deras olika nationella kulturer. Anledningen till att de 

är överens om just dessa ritualer kan bero på att företagets kommunicerande gällande dessa 

varit tydlig. Det kan även vara ett resultat av att ritualerna ifråga kan ses som universella 

ritualer eller att Alfa anställer personer som värdesätter dessa ritualer. Då tydliga skillnader 

gällande eftersträvad och upplevd företagskultur har identifierats utifrån intervjuerna med de 

anställda i Singapore, tyder det på att de vissa ritualer kan vara svåra att överföra om de har 

en stark koppling till värderingarna i kärnan, då ritualer är lagret närmast kärnan.   

Anna Andersson (2016) och de intervjuade på huvudkontoret nämner i sina intervjuer 

grundarna av Alfa som hjältar för företaget. Detta är intressant då de intervjuade i New York 

och Singapore inte upplevde dessa som hjältar trots att de är företagets grundare och har stor 

närvaro inom företaget. På de kontoren upplevdes de närmsta kollegorna som viktigare när 
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det kom till kulturen. Även detta kan förklaras av avståndet till huvudkontoret och det faktum 

att grundarna har sin bas i Sverige. En kombination av dessa förklaringar visar på att lagret 

med hjältar i Hofstede och Hofstedes (2005) lökmodell till viss del är nationellt förankrat. 

Även om det lagret anses lätt att påverka och förändra, behövs exponering av företagets 

hjältar för att de anställda ska frångå att se anställda på sina kontor som hjältar inom 

företagskulturen. 

Många av de intervjuade på de olika kontoren nämner designen på kontoren som en 

typisk symbol för Alfa. Detta nämnde även Anna Andersson (2016) som ett uppsatt mål, 

vilket vi analyserat utifrån teori gällande överföring av företagskultur. Överföringen av 

fysiska attribut som inredningen på kontoret är lättare att inkorporera på de olika kontoren än 

Alfas värderingar i form av vision och mission statements och dess ledord. Det beror på att 

Alfas värderingar är beroende av mottagarens tolkning, medan fysiska attribut inte behöver 

tolkas på samma sätt. Då det finns bestämmelser för hur kontoren ska se ut är det lätt att skapa 

nya kontor. Det går dock ej att ha bestämmelser för hur värderingar ska mottas och förankra 

sig i de anställdas arbetssätt, vilket har varit en bidragande faktor till de anställdas bristande 

kunskap om Alfas värderingar. Detta styrks av Hofstede och Hofstedes (2005) lökmodell, där 

symboler är ett av de lager som går att påverka, medan värderingar är rotade i kärnan och är 

svårare att influera. 
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6.!Slutsats!
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur ett företag som vill överföra sin företagskultur 

går tillväga för att lyckas med detta trots svårigheter att förändra värderingar som är kopplade 

till nationell kultur. Med Alfa som verktyg har vi undersökt om skillnader existerar gällande 

eftersträvad och upplevd företagskultur samt vilken påverkan nationella kulturer har på 

överföringen av kulturen. 

Alfa har ett tydligt tillvägagångssätt för att överföra sin företagskultur genom 

exempelvis Introduktionskursen. Våra resultat visar dock på att företagskulturen inte 

kommuniceras tillräckligt tydligt till alla anställda. Bristande kommunikation resulterar i att 

filialer upplever att de är frånkopplade, vilket leder till att de tar efter den nationella kulturen i 

landet där filialen är belägen.  

De tre elementen inom ackulturation har alla identifierats inom Alfas överföring av 

företagskulturen. När Alfas företagskultur överförs går det därför inte att undvika att 

kulturerna vävs ihop. Eftersom Alfa vill influeras av kompetenser inom de kulturer de 

expanderar till är det oundvikligt att det uppstår skillnader mellan eftersträvad och upplevd 

företagskultur på de olika filialerna. På grund av bristande kommunikation av 

företagskulturen uppstår även en stress som ger den nationella kulturen ännu större utrymme 

att influera filialerna. 

Utifrån våra resultat och vårt teoretiska ramverk har vi kommit fram till att nationell 

kultur har stor påverkan på Alfas överföring av dess företagskultur. Långt avstånd till 

huvudkontoret är en bidragande faktor som leder till isomorfism. Avståndet kombinerat med 

den bristande kommunikationen av företagskulturen bidrar då till att filialerna tar efter egna 

nationella beteenden och tillvägagångssätt. 

Utifrån våra resultat har vi identifierat att värderingar kan vara svåra att överföra då de 

ofta är förankrade i nationell kultur. Ritualer, symboler och hjältar har mestadels visats vara 

enklare att överföra, då de inte har lika stark nationell koppling som värderingar. Detta 

fenomen genomsyrar hela vår analys, då det är de anställdas värderingars förankring i den 

nationella kulturen som påverkar mottagandet av företagskulturen. På så vis bildas utrymme 

för nationell kultur via ackulturation, isomorfism och Hofstede och Hofstedes (2005) 

lökmodell att påverka överföringen av företagskulturen. 

Efter genomförandet av denna undersökning är vår rekommendation att Alfa bör 

skapa kulturella nav på dess olika kontor i form av personer som ansvarar för överförandet av 
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företagskulturen och som kontinuerligt kan kommunicera den från ledningen till de anställda. 

Med hjälp av bättre kommunikation av Alfas företagskultur anser vi att det går att minska 

nationella kulturers påverkan på dess överföring. Vår slutsats är dock att påverkan av 

nationella kulturer aldrig går att helt eliminera.  

6.1.!Avgränsningar!och!förslag!på!framtida!forskning!!
Vi är medvetna om att val av undersökta filialer kan ha påverkat resultatet av undersökningen. 

Då singaporiansk och amerikansk kultur skiljer sig betydligt från svensk kultur, kan våra 

resultat visa på större skillnader än om undersökningen hade omfattat alla filialer. Dock anser 

vi att detta inte påverkar trovärdigheten i våra resultat, eftersom existensen av dessa skillnader 

ändå tyder på bristande kommunikation av Alfas företagskultur. Det faktum att vi valt att 

genomföra denna undersökning på företaget Alfa som har en unik företagskultur kan även 

ifrågasättas. Att dess företagskultur är unik kan bidra till att de anställdas anpassning till 

kulturen är svårare, än för ett företag som har en mindre unik kultur. Till följd av detta vill vi 

poängtera vikten av framtida forskning inom ämnet. En fortsatt studie skulle med fördel 

kunna genomföras inom detta teoretiska ämne på ett annat företag. Detta för att undersöka hur 

de överför sin företagskultur samt om den nationella kulturen har samma inflytande på 

överföringen av det företagets kultur som vid studien av Alfa. Användande av denna studies 

forskningsmetod kan berika fortsatta studier för att samla in tydliga resultat för analyserande 

av ämnet. Ett bredare forskningsurval kan dock skapa ytterligare trovärdighet. Framtida 

forskning inom ämnet skulle även kunna genomföras på länder i exempelvis Europa för att 

undersöka huruvida skillnaderna är mindre eller större vid kortare avstånd. Detta skulle berika 

detta teoretiska område, då vår analys tyder på att avstånd skapar skillnader. 
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8.!Appendix!
8.1!Intervjufrågor!till!HRZchef:!

•! Vad är din position på Alfa och vad innebär den? 

•! Hur länge har du arbetat på Alfa? 

•! Kan du beskriva Alfas företagskultur? 

o! Kan du ge exempel på hur den märks av i praktiken? 

•! Hur viktig tror du företagskulturen är för Alfa? 

o! På vilket sätt? 

 

Överföring av företagskultur 

•! Hur skulle du vilja att de anställda på Alfa förklarar företagskulturen? 

•! Hur arbetar Alfa med överförandet av företagskultur till filialer? 

•! Vilka verktyg används för att överföra företagskulturen? 

o! Hur används vision och mission statements? 

!! Hur används de andra ledorden?   

o! Hur kommuniceras företagskulturen i övrigt? 

o! Vilka faktorer är viktigast att förmedla vid överföring av företagskulturen? 

o! Har ni människor som är ansvariga för att överföra och upprätthålla kulturen 

på de olika kontoren? 

•! Hur viktigt är det att eftersträva en liknande företagskultur genom hela företaget? 

•! Lyckas Alfa överföra företagskulturen till dess filialer? 

 

Ackulturation & Isomorfism 

•! Många av Alfas kontor ligger i länder med annan nationell kultur, hur påverkar detta 

kulturen på företaget?   

•! Behöver Alfa ibland anpassas till nya marknaders: 

o! Normer och värderingar? 

o! Lagar och regler? 

•! Hur påverkas företagskulturen av dessa anpassningar? 

o! Bidrar detta till en omedveten imitering av andra företag på marknaden i fråga? 

•! Hur kan rekrytering påverka vid överföring av företagskulturen? 
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Lökmodellen 

•! Vad finns det för speciella symboler som är särskilt viktiga inom företaget? (symboler 

kan exempelvis vara ord, hur en person gestikulerar, bilder eller objekt, hur kontoret är 

uppbyggt) 

•! Vilka speciella personer är särskilt viktiga inom företaget? (hjältar) 

•! Vad finns det för oskrivna regler för att man ska arbeta och bete sig på ett visst sätt? 

(ritualer) 

•! Hur kommuniceras Alfas mål? (ritualer) 

•! Vad finns det för värderingar som alla ska arbeta efter? (värderingar) 

                     

8.2!Intervjufrågor!till!de!anställda!på!kontor!i!Sverige:!
•! Vad är din position på Alfa och vad innebär den? 

•! Hur länge har du arbetat på Alfa? 

•! Kan du beskriva Alfas företagskultur? 

o! Kan du ge exempel på hur den märks av i praktiken? 

•! Hur viktig tror du företagskulturen är för Alfa? 

o! På vilket sätt? 

•! Hur tycker du att cheferna agerar för att överföra företagskulturen? 

o! Hur märks det? 

 

Överföring av företagskultur 

•! Vad vet du om Alfas vision och mission statements och ledord? 

o! Hur påverkas du av dessa? 

•! Hur har du lärt dig Alfas företagskultur? 

•! Tycker du att företagskulturen kommuniceras på ett tydligt sätt? 

o! Om ja: Hur då? 

o! Om nej: Varför inte? 

•! Har ni någon på kontoret där du jobbar som är ansvarig för att överföra 

företagskulturen? 

•! På vilket sätt märks huvudkontorets påverkan i ditt arbete? 
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Ackulturation & Isomorfism 

•! Tycker du att företagskulturen på detta företag är olik den nationella kulturen (i landet 

där kontoret är)? 

•! Har du på något sätt fått anpassa dig för att passa in i företagskulturen? 

o! Har du frångått dina normer och värderingar för företagskulturen? 

•! Hur skulle du beskriva dina arbetskollegor? 

o! Är ni lika eller olika varandra? 

o! Upplever du gruppen som homogen? 

o! Har ni lika eller olika utbildningsbakgrunder? 

 

Lökmodellen 

•! Vad finns det för speciella symboler som är särskilt viktiga inom företaget? (symboler 

kan exempelvis vara ord, hur en person gestikulerar, bilder eller objekt, hur kontoret är 

uppbyggt) 

o! Hur märker du av dem i ditt dagliga arbete? 

•! Vilka speciella personer är särskilt viktiga inom företaget i stort? (hjältar) 

o! Hur märker du av dessa i ditt dagliga arbete? 

•! Vad finns det för oskrivna regler för hur man ska arbeta och bete sig på ett visst sätt? 

(ritualer) 

o! Hur märker du av dessa i ditt dagliga arbete? 

•! Hur kommuniceras Alfas mål? (ritualer) 

o! Hur märker du av dessa i ditt dagliga arbete? 

•! Vad finns det för värderingar som alla ska arbeta efter? (värderingar) 

o! Hur märker du av dessa i ditt vardagliga arbete? 

!

8.3!Intervjufrågor!till!de!anställda!på!kontoren!i!New!York!och!
Singapore:!

•! What is your position at Alfa and what do you do? 

•! For how long have you worked at Alfa? 

•! What is Alfa's corporate culture? 

o! Can you give examples? 

•! How important do you think the corporate culture is for Alfa? 
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o! In what way? 

•! How are the managers, according to you, acting in order to maintain the corporate 

culture? 

o! Can you give examples? 

 

Transfer of culture 

•! What do you know about Alfa's vision and mission statements and values? 

o! How are you affected by these? 

•! How did you learn Alfa's corporate culture? 

•! Do you think the corporate culture is communicated in a clear manner? 

o! If yes: In what way? 

o! If not: why not? 

o! Is anyone at the office where you work resposible for maintaining the 

corporate culture? 

•! In what way is the influence of the HQ noticed in your everyday work? 

•! Do you feel disconnected? 

 

Acculturation & Isomorphism 

•! Do you think the corporate culture of this company is different to the national culture 

(in the country where the office is)? 

•! Have you in some way adapted in order to fit the corporate culture? 

o! Have you abandoned your standards and values in order to fit the corporate 

culture? 

•! How would you describe your co-workers? 

o! Are you similar or different from each other? 

o! Do you see the group as homogeneous? 

o! Do you have similar or different educational backround?   

 

Hofstede & Hofstede 

•! Which are the special symbols that are particularly important within the company? 

(Symbols can be for example words, how a person gestures, pictures or objects, how 

the office is structured) 

o! How do you notice these in your daily work? 

•! Which individuals are particularly important within the company in general? (Heroes) 
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o! How do you notice them in your daily work? 

•! Which are the unwritten rules for how you should work and behave? (Rituals) 

o! How do you notice these in your daily work? 

•! How are the company goals communicated? (Rituals) 

o! How do you notice these in your daily work? 

•! Which are the company values that everyone should work for? (Values) 

o! How do you notice these in your everyday work 

 

8.4!Hofstede!och!Hofstedes!(2005)!sex!dimensioner!

Här är en sammanställning över Hofestede och Hofstedes (2005) sex dimensioner i Sverige, 

USA och Singapore.  

8.4.1!Sverige!!
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8.4.2!USA!!
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8.4.3!Singapore!!

 

 

 

 


