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Sammanfattning 

I denna studie undersöks vilken inverkan kulturskillnader har på kunskapsöverföringsprocessen 

över nationsgränser i mindre svenska företag. Detta görs genom en fallstudie av det svenska 

elektronikföretaget CrossControl, som nyligen startat en fabrik i Malaysia. Efter att ha observerat 

att det finns viss problematik med att bli ett multinationellt företag så såg vi ett behov av att 

undersöka om några av de många hinder som finns vad gäller kunskapsöverföring kan kopplas 

till kulturella skillnader. Ett antal nyckelpersoner inom företaget har intervjuats gällande 

kunskapsöverföring i företaget och kulturskillnader länderna emellan. Den insamlade datan har 

sedan analyserats för att se hur de kulturella skillnaderna påverkar kunskapsöverföringen. Datan 

har även analyserats utifrån resultat från studier som tidigare är gjorda inom området.  Studien 

visar att den mest markanta skillnaden mellan Sverige och Malaysia, ur ett kulturellt perspektiv, 

är den stora skillnaden i maktdistans. Slutsatsen är att skillnaden i maktdistans har störst 

inverkan på kunskapsöverföringen mellan de två länderna. 
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1. Inledning 

Företaget CrossControl är ett av de flertal mindre svenska företag som under senare år startat 

dotterbolag utomlands. Sverige är idag en del av en global marknad och många av de svenska 

småföretagen måste därför anpassa sig till de nya utmaningar som det innebär. En viktig del av 

denna utmaning är att skapa rutiner för fungerande kunskapsöverföring från moderbolagen i 

Sverige till producerande enheter i andra länder. Det skapar dock en del problem då dessa rutiner 

måste anpassas till kulturen i landet där dotterbolaget finns. Då vi tidigare haft kontakt med 

bolaget när de öppnade produktion i Malaysia så ville vi undersöka hur det fungerat med 

kunskapsöverföringen i just detta företag och utifrån detta undersöka om några slutsatser kan 

dras för hur kulturskillnader påverkar kunskapsöverföring. 

Kunskapsöverföring i organisationer kan definieras som en process där en enhet påverkas av en 

annan enhet genom dess erfarenheter (Argote & Ingram, 2000). Ett exempel är när en ny produkt 

ska börja tillverkas kan en enhet behöva information och kunskap från en annan enhet inom 

företaget som har bättre kunskap om den nya produkten. Kunskap i det här fallet kan därmed 

vara till exempel rutiner, arbetssätt, instruktioner eller ritningar. Det är också allmänt känt att en 

väl fungerande kunskapsöverföring inom ett företag påverkar företaget och dess affärer på ett 

positivt sätt (Tsai, 2001; Haghirian, 2003) vilket gör att ämnet är mycket relevant att undersöka.  

Kultur kan definieras som delade värderingar, delad tro och gemensamma erfarenheter som förs 

vidare genom generationer (House, Javidan & Dorfman, 2001). Det faktum att kultur existerar 

kan betyda att det i ett företag med dotterbolag i ett annat land finns stora kulturella skillnader 

inom företaget. Kulturskillnader mellan olika länder kan visa sig på många olika sätt. Ett sätt kan 

till exempel vara att personal från vissa länder inte ifrågasätter sina överordnade, medan 

personalen i ett annat land kan ifrågasätta sina överordnade betydligt mer. Detta betyder att det 

förmodligen måste ske en viss anpassning till den ena eller andra kulturen om ett företag vill 

samarbeta eller ha ett dotterbolag i ett annat land.  

För företag med dotterbolag, eller andra samarbetspartners, i andra länder är kunskapsöverföring 

ett viktigt område för att samarbetet och affärerna ska kunna fungera på ett bra sätt (Haghirian, 

2003; Kostova, 1999; Mowery, Oxley & Silverman 1996). Det är därför också mycket viktigt att 

undersöka hur kunskapsöverföringen fungerar i ett sådant företag, för att på så sätt hitta 
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eventuella brister och potentiella förbättringspunkter som kan bidra till att kunskapsöverföringen 

blir så bra som möjligt. 

Kunskapsöverföring till dotterbolag i den egna kulturen eller till en nära besläktad kultur är i 

allmänhet enklare än kunskapsöverföring till en annan kultur med stora affärsrelaterade 

skillnader (Haghirian, 2003; Kostova, 1999; Mowery et al., 1996). Just affärsrelaterade 

skillnader är något som Kunwar (2012) tar upp som en av de viktigaste faktorerna för att 

kunskapsöverföringen mellan två parter ska fungera på ett bra sätt. Med affärsrelaterade 

skillnader menas i detta fall hur man förhåller sig till arbetet och företagskulturen i de olika 

kulturerna, inte bara hur man gör affärer mellan kulturerna. 

Mowery et al. (1996) förklarar att kulturella skillnader är ett av de största hindren till en väl 

fungerande kunskapsöverföring. Denna slutsats från Mowery et al. (1996) visar att det verkar 

finnas ytterligare en anledning att, först och främst ta reda på om detta är sant, och om så är fallet 

bör det också utredas vilka kulturella skillnader det i så fall är som utgör de största hindren och 

hur stor inverkan dessa har på kunskapsöverföringen. 

Syftet med vår studie är att ta reda på vilken eventuell inverkan kulturskillnader har för hur 

kunskapsöverföring fungerar inom mindre svenska företag med dotterbolag i andra kulturer.  

Frågorna vi ställer oss blir därmed; 

“Påverkas kunskapsöverföring till dotterbolag, som befinner sig i andra kulturer än Sverige, av 

de kulturella skillnader som eventuellt finns mellan länderna? Vilka kulturskillnader påverkar i 

så fall och hur påverkar dessa kulturskillnader kunskapsöverföringen mellan länderna?” 

Denna uppsats är uppbyggd så att vi först presenterar ett teoriavsnitt. Här analyseras tidigare 

litteratur inom kunskapsöverföring och kulturella skillnader som sedan ligger till grund för 

modellen som använts. Därefter presenteras vald metod, det vill säga hur vi genomfört vår studie 

och motiveringar till varför vi valt som vi gjort. Slutligen presenteras empiriska resultat och en 

analys av dessa samt vår slutsats. 
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2. Teori 

För att besvara hur stor roll kulturskillnader spelar för hur kunskapsöverföring fungerar mellan 

enheter, analyseras nedan litteratur gällande kunskapsöverföring (2.1) och kulturskillnader (2.2). 

Teorin för kunskapsöverföring och kulturskillnader används sedan för att analysera tidigare 

studier i kunskapsöverföring över nationsgränser (2.3). Anledningen till att vi utgått till stor del 

från Szulanski (1996) i vår teoridel gällande kunskapsöverföring är att vi anser att den är djupt 

rotad, i och med att studien är frekvent refererad i litteratur inom ämnet. Szulanski (1996) är 

också väldigt tydlig vad det gäller hinder för kunskapsöverföring och bygger mycket på tidigare 

forskning inom området. Vi är också medvetna om att Hofstedes kulturdimensioner (Hofstede, 

1983) kan upplevas som väl förenklade ibland, men modellen är ändå så pass tydlig att vi känner 

att den har ett värde och kan ge en tydlig bild av vilka kulturskillnader som eventuellt påverkar 

kunskapsöverföringen. 

 

2.1 Kunskapsöverföring 

Szulanski (1996) menar på att kunskapsöverföring mellan olika enheter i ett företag sker i fyra 

olika steg och i dessa fyra olika steg uppstår det ofta hinder som han refererar till som “Internal 

Stickiness”. Det första steget, initiering, innefattar alla beslut ett företag tar för att inleda en 

kunskapsöverföringsprocess. Överföringen påbörjas när det finns ett behov av ny kunskap inom 

en enhet i företaget och denna kunskap finns inom en annan enhet. Om en enhet känner behov av 

ny kunskap börjar enheten söka efter denna kunskap och om man då hittar denna kunskap i sin 

egen organisation påbörjar man en kunskapsöverföring mellan mottagaren och källan. Källan är 

därmed den som innehar kunskapen och som för över kunskapen till mottagaren. 

Det andra steget är implementering, som påbörjas när båda parter kommit överens om att man 

ska fortskrida med kunskapsöverföringen. Kontakter börjar knytas mellan parterna och parterna 

påbörjar arbetet med att implementera nya rutiner och överföringen av ny kunskap. Enheterna 

kan också hjälpas åt att utveckla existerande kunskap för att passa in i mottagarens specifika 

kontext enligt Szulanski (1996).  
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Det tredje steget benämner Szulanski (1996) upprampning som påbörjas när mottagaren börjar 

använda sig av den nya kunskapen mottagaren erhållit eller utvecklat tillsammans med källan. 

Detta steg handlar mycket om att mottagaren identifierar problem och hinder som uppstår och 

hur dessa kan lösas. Till en början är det vanligt att mottagaren är ineffektiv men att mottagaren 

med tiden förbättrar sina resultat till en tillfredställande nivå.  

Det fjärde och sista steget Szulanski (1996) refererar till är integration. Detta steg påbörjas när 

mottagaren har nått tillfredställande resultat i upprampningssteget. Användandet av den 

överförda kunskapen blir rutin och kunskapsöverföringen kan betraktas som genomförd. 

I dessa fyra steg kan det uppstå olika hinder som försvårar kunskapsöverföringen. Dessa olika 

hinder är uppdelade i fyra olika kategorier, se Figur 1.  

 

Figur 1: De fyra olika stegen och de fyra kategorierna av hinder gällande kunskapsöverföring 

utifrån Szulanski (1996) 
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Den första kategorin är karaktären av den överförda kunskapen,1 det vill säga vilken sorts 

kunskap som det gäller. Szulanski (1996) tar där upp två olika hinder. Det första hindret under 

denna kategori är kausal tvetydighet2 och innebär att mottagaren har svårt att avgöra om 

kunskapsöverföringen varit lyckad eller inte. Det andra hindret är att kunskapen är obevisad3, 

vilket innebär att det är svårt att veta om kunskapsöverföringen kommer att vara lyckad eftersom 

det inte finns några tidigare bevis på dess nytta. Om det redan finns lyckade exempel på 

kunskapsöverföringen är det lättare att urskilja vad som är bra och inte. 

Den andra kategorin benämner Szulanski (1996) som karaktären av källan till kunskapen4 och 

det första hindret i denna kategori är brist på motivation från källan. Vilket innebär att källan till 

kunskapen inte känner sig motiverad att dela med sig av sin kunskap. Källan kan känna att den 

inte har något att vinna på att dela med sig av kunskapen och kan känna att det kommer att 

påverka denne negativt. Det andra hindret i denna kategori är att kunskapen som förmedlas av 

källan inte uppfattas som tillförlitlig av mottagaren. Om källan är pålitlig och har expertis inom 

sitt område så är det mer troligt att man lyckas med kunskapsöverföringen. Om källan däremot 

uppfattas som opålitlig kommer det att skapa hinder för kunskapsöverföringen eftersom den 

kunskapen kan ifrågasättas och motarbetas enligt Szulanski (1996). 

Den tredje kategorin Szulanski (1996) tar upp behandlar karaktären av mottagaren till 

kunskapen5. Denna kategori inkluderar även den aspekten om brist på motivation fast nu hos 

mottagaren, där det kan uppstå hinder om mottagaren inte känner sig motiverad att ta in kunskap 

utifrån. Denna kategori inkluderar även att mottagaren i vissa fall kan ha problem med att suga 

upp kunskap och använda kunskapen som erhålls på ett korrekt sätt. Ett annat hinder för 

kunskapsöverföring som tas upp under denna kategori är att mottagaren av kunskap kan ha 

problem med att bibehålla och använda informationen, misslyckas mottagaren med detta så 

misslyckas man även med kunskapsöverföringen. Den fjärde och sista kategorin om hinder för 

kunskapsöverföring som Szulanski (1996) tar upp behandlar i vilken kontext 

                                                
1 Vår översättning av; Characteristics of the knowledge transferred 
2 Vår översättning av; Causal Ambiguity 
3 Vår översättning av; Unprovenness 
4 Vår översättning av; Characteristics of the source of knowledge 
5 Vår översättning av; Characteristics of the recipient of knowledge 
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kunskapsöverföringen sker6. Det första hindret i denna kategori är att viss kunskap inte fungerar i 

olika kontexter. Om enheterna där kunskapsöverföringen sker har olika kontext så kan det uppstå 

ett hinder, där saker fungerar utan problem i en kontext medan den inte fungerar lika bra hos den 

andra enheten om den enheten verkar inom en annan kontext. Det andra hindret i denna kategori 

är relationen mellan de olika enheterna. Szulanski (1996) menar på att hur bra enheterna lyckas 

med kunskapsöverföring beror på hur goda relationer det finns mellan källan och mottagaren. 

Om inte källan och mottagaren har ett bra samarbete och en bra relation så riskerar 

kunskapsöverföringen mellan dessa två att inte bli framgångsrik. 

I sin slutsats så kommer Szulanski (1996) fram till att de största hindren för kunskapsöverföring 

är brist på absorptionsförmåga hos mottagaren, kausal tvetydighet och att mottagaren och källan 

har en dålig relation.  

I ett helikopterperspektiv borde en väl fungerande kunskapsöverföring bero på dels hur väl 

källan överför kunskapen till mottagaren, och dels hur väl mottagaren kan ta upp denna kunskap. 

Absorptionsförmågan hos mottagaren kan definieras som förmågan att ta åt sig av ny extern 

kunskap och replikera denna (Cohen & Levinthal, 1990). Det är inte bara Szulanski (1996) som 

kommer fram till att just absorptionsförmåga är något som påverkar kunskapsöverföringen. Den 

tas också upp av bland andra Tsai (2001) och Mowery et al. (1996) som en av de störst 

bidragande faktorerna för att kunskapsöverföringen ska kunna bli lyckad. Tsai (2001) tar upp hur 

viktigt företagets, eller personers inom företagets, absorptionsförmåga är för att skapa 

möjligheter till nya processer och en effektivare kunskapsöverföring vilket i sin tur också 

påverkar de finansiella prestationerna på ett positivt sätt. Mowery et al. (1996) tar även de upp 

absorptionsförmågan som en viktig faktor till hur väl kunskap överförs, i det fallet specifikt för 

teknisk kunskap. Med teknisk kunskap menas kunskap inom teknikområden, till exempel hur 

man producerar varor och tjänster (Bohn, 1994).  

Kunwar (2012) visar att liknande affärsvanor och nära kommunikation mellan enheter är två 

faktorer som är oerhört viktiga för en väl fungerande kunskapsöverföring, dessa faktorer 

bestämmer även hur mycket kunskap som kan överföras. Nära kommunikation är också något 

som Hansen (1999) pekar på som en av de viktigaste faktorerna för en väl fungerande 

                                                
6 Vår översättning av; Characteristics of the context 
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kunskapsöverföring. Hansen (1999) diskuterar hur nätverk som binder samman olika enheter i ett 

företag har en inverkan på dess kunskapsöverföring. Hansen (1999) beskriver också att ju bättre 

kommunikativa relationer man har med enheten som informationen ska delas med, desto enklare 

blir det att överföra kunskap. Detta gäller framförallt för avancerad och invecklad kunskap som 

tar lång tid att lära sig eller är så kallad tyst kunskap som erhålls genom övning och erfarenhet. 

Däremot hur länge relationen mellan källa och mottagare har pågått eller hur ofta 

kunskapsöverföringen utförs, inverkar inte lika mycket enligt Kunwar (2012).  

 

2.2 Kulturskillnader 

Kulturskillnader kan utifrån tidigare nämnd definition av kultur, från House et al. (2001), 

definieras som skillnader i värderingar, tro och erfarenheter. För att förklara och mäta kultur och 

kulturskillnader kan flera olika teorier användas. Ett sätt är att använda sig av så kallade 

kulturdimensioner så som bland andra Hofstedes kulturdimensioner (Hofstede, 1983) och 

GLOBEs kulturdimensioner (House et al., 2001).  

Hofstedes kulturdimensionsteori är en av de mest frekvent använda kulturdimensionsteorierna 

(Lucas, 2006; Minbaeva, Pedersen, Björkman & Fey, 2003; Newman & Nollen, 1996) och 

beskriver kulturella värderingar i olika länder och hur dessa värderingar påverkar arbetsplatser 

och organisationer. Det började med att Hofstede (1983) presenterade fyra olika dimensioner: 

Maktdistans, Individualism mot kollektivism, Maskulinitet mot feminitet och 

Osäkerhetsundvikande.  

Kulturdimensionen Maktdistans visar hur accepterat det är inom en organisation att makten inte 

fördelas jämlikt. Kulturer med stor maktdistans innebär därmed att de accepterar en mer 

hierarkisk organisation och att synen på att det är överordnade som bestämmer är allmänt 

vedertagen, både från de överordnade såväl som från de underordnade. En stor maktdistans 

skulle kunna uttrycka sig i att arbetare gör precis vad deras chefer säger till dem utan att 

ifrågasätta varför, även om de själva är av annan uppfattning. Kulturer med liten maktdistans 

accepterar däremot små skillnader i hierarkin och att relationerna mellan olika nivåer i företaget 

är mer demokratiska. Det är till exempel mer accepterat att ifrågasätta och komma med förslag 

till överordnade i kulturer med liten maktdistans. 
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Individualism mot kollektivism definierar till hur stor del individer integrerar och jobbar i 

grupper. I individualistiska kulturer ligger fokus på personliga mål och rättigheter medan i en 

kollektivistisk kultur så ser individen sig som en del i en grupp och jobbar för att gruppen som 

helhet ska nå sina mål. Detta kan eventuellt uttrycka sig i att man arbetar bättre eller sämre i 

grupper och team. I en individualistisk organisation kan personer vara mindre beroende av själva 

organisationen och de kan själva få bestämma över sin tid. De ser dock inte heller fördelarna 

med ett beroende av organisationen där denna till exempel skulle kunna erbjuda utbildning, 

bättre fysiska förhållanden och andra förmåner som skulle kunna gynna både organisationen och 

personen i fråga. Personer i mer kollektivistiska kulturer däremot, ser fördelarna med att ta del av 

det organisationen erbjuder. Att de ser sig som en del i organisationen och att de är mer beroende 

av organisationen kan dock göra att de blir mer låsta eftersom de inte till lika stor del kan 

bestämma över sin egen tid. 

Såsom i många andra sammanhang är synen på manligt och kvinnligt även den en faktor i 

Hofstedes kulturdimensionsteori. Den tredje dimensionen kallas Maskulinitet mot feminitet och 

beskriver värderingen av manligt och kvinnligt i ett traditionellt perspektiv. I maskulina kulturer 

värderas materiella saker högt liksom ansamlandet av rikedom. Konkurrens, självsäkerhet och 

ambition är andra faktorer som kännetecknar en maskulin kultur. En implikation med en 

maskulin kultur kan vara att denna kan innebära att det blir stora skillnader i könsrollerna, inte 

bara vad gäller antalet män i förhållande till kvinnor utan även andra aspekter som relaterar till 

en ojämlik kultur. I en feminin kultur ligger fokus på värdet i relationer och på livskvalité, vilket 

skulle kunna leda till mindre skillnader i könsrollerna. 

Den fjärde dimensionen kallas Osäkerhetsundvikande. Extremerna i denna dimension är att 

antingen vara försiktig, minimera risker och implementera och följa regler eller att vara mer 

ostrukturerad och ha så lite regler som möjligt. I den senare anses det lättare för personer att 

implementera förändringar eftersom de inte har några hårt knutna regler som måste ändras. Att 

ha ett högt värde på osäkerhetsundvikandeskalan innebär bland annat att vara försiktig, minimera 

risker och implementera och följa regler. Man tenderar också att tänka att tid är pengar och 

personer i en sådan kultur har en benägenhet att ha större oro i vardagen. Ett lågt 

osäkerhetsundvikande innebär bland annat att personer i dessa kulturer tar dagen mer som den 

kommer och är mindre konservativa. 
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Senare har även två till dimensioner lagts till: Lång mot kort tidsorientering och Tillfredställelse 

mot återhållsamhet. Tidsorienteringsdimensionen förklarar var fokus ligger i en kultur, i dåtid, i 

nutid eller i framtid. Att fokusera på nutid kan i en organisation till exempel te sig som att man 

ser kortsiktigt och vill skapa resultat så fort som möjligt, utan att tänka på hur detta påverkar 

organisationen i ett längre perspektiv. I en organisation där framtiden ligger som fokus tänker 

man istället mer på att bygga upp organisationen för att i ett mycket längre perspektiv generera 

resultat. Tillfredställelse mot återhållsamhet förklarar hur mycket man inom en kultur tillåts 

njuta av livets naturliga mänskliga drifter respektive hur mycket man reglerar dessa genom 

införande av regler och normer. I en kultur med hög tillfredställelse finns därmed mindre lagar 

och regler vilket skulle kunna medföra att personer i denna kultur känner sig mer fria att göra 

som de själva vill. En sådan frihet skulle dock kunna innebära att personer tar sig mer friheter än 

vad som är bra för samhället eller organisationen de lever i. 

De ovan förklarade kulturdimensionerna, Hofstedes kulturdimensioner, finns sedan tidigare 

undersökta och uppmätta i de länder som vår studie behandlar, det vill säga Sverige och 

Malaysia, se Figur 2 (Hofstede, 2013).  

 

Figur 2: Uppmätta skillnader för fem av Hofstedes kulturdimensioner i Sverige och Malaysia. 

PDI = Maktdistans, IDV = Individualism mot kollektivism, MAS = Maskulinitet mot feminitet, 

UAI = Osäkerhetsundvikande, LTO = Lång mot kort tidsorientering. 
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Figur 2 visar att det framförallt är stor skillnad i kultur på Malaysia och Sverige vad gäller 

maktdistans, Individualism mot kollektivism och Maskulinitet mot feminitet. De uppmätta 

kulturskillnaderna mellan länderna diskuteras vidare i analysdelen nedan. 

Det finns som nämnts även annan litteratur för att förklara olika dimensioner i olika kulturer. Till 

exempel finns GLOBEs nio kulturdimensioner (House et al., 2001), där GLOBE står för “The 

Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Research Project”. De nio 

dimensionerna är Maktdistans, Osäkerhetsundvikande, Personorientering, Kollektivism I, 

Kollektivism II, Självsäkerhet, Jämlikhetssträvan, Framtidsorientering och 

Prestationsorientering. Dessa kan anses som snarlika Hofstedes kulturdimensioner men med 

några undantag. Dimensionerna Maktdistans och Osäkerhetsundvikande har samma namn som i 

Hofstedes kulturdimensioner och har även samma eller snarlik innebörd. Med Personorientering 

menas till i vilken grad den kollektiva massan ger individen uppmuntran för att vara rättvis, 

generös och snäll mot andra. Till skillnad från Hofstedes kulturdimension Kollektivism mot 

individualism så är GLOBEs dimensioner om kollektivism uppdelad i två. Kollektivism I 

uttrycker hur organisationskulturen ser på och belönar ett kollektivs framgång, det vill säga inte 

belönar enskilda individers framgångar utan ser till helheten. Kollektivism II uttrycker istället hur 

individer uttrycker stolthet i deras organisationer eller i sina familjer. Dimensionen Självsäkerhet 

beskriver hur självsäkra individer är, det vill säga i hur stor grad de konfronterar andra individer 

på ett offensivt sätt. Denna dimension kan anses nära besläktad med dimensionen 

osäkerhetsundvikande eftersom en större självsäkerhet ofta kan kopplas samman med att känna 

mindre oro och därmed vågar oftast personer med större självsäkerhet ta större risker. 

Jämlikhetssträvan kan liknas vid Hofstedes dimension Maskulinitet mot feminitet och beskriver 

till hur stor grad ett kollektiv strävar efter att öka jämlikheten. I en Framtidsorienterad kultur 

tänker individer på framtiden och planerar och investerar i ett längre perspektiv. Denna 

dimension kan liknas vid Hofstedes tidsorienteringsdimension. I en Prestationsorienterad kultur 

uppmuntras och främjas individer i ett kollektiv för deras personliga förbättringar och deras 

kompetens, vilket kan kopplas samman med dimensionen Individualism mot kollektivism från 

Hofstedes kulturdimensioner. 

En enkel jämförelse mellan de båda presenterade kulturdimensionsteorierna visar att de båda 

teorierna bygger på i grunden samma koncept. Hofstedes kulturdimensionsteori innehåller sex 
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dimensioner medan GLOBEs innehåller nio stycken. Vilken som bör användas när beror helt på 

vad som behöver förklaras och hur komplext och djupgående kulturer avses analyseras. 

 

2.3  Kunskapsöverföring över nationsgränser 

Hur hänger då kunskapsöverföring och kulturskillnader ihop? Jo, kunskapsöverföring kan delas 

in i fyra olika kategorier som nämnts ovan. Utan att nämna några källor vågar vi påstå att de 

kategorier som rör källan och mottagaren och dess relation påverkas direkt av skillnader dem 

emellan, både vad gäller kulturella skillnader men också personliga skillnader som inte beror av 

kulturen. Nedan presenteras några tidigare studier i hur kulturskillnader påverkar 

kunskapsöverföring. 

Kostova (1999) studerar vad som påverkar kunskapsöverföring mellan olika länder inom en 

organisation. Hon hävdar att det finns tre nivåer som styr överföringen; Nation, organisation och 

individ. Det vill säga att en lyckad kunskapsöverföring beror bland annat på den sociala 

aspekten, alltså hur stor skillnad det är mellan länderna vad gäller hur institutionaliserade olika 

saker är. Till exempel kan man med ett begrepp som “Det är så här vi gör saker här” beskriva att 

just den saken är institutionaliserad i det landet. Vidare är också kunskapsöverföringen mellan 

kulturer beroende av vilken organisationskultur som finns i de berörda organisationerna. Till 

exempel hur man prioriterar att lära sig nya saker och viljan att skapa förnyelse inom 

organisationen. Sist beror kunskapsöverföringen mellan kulturer också på hur relationerna är 

mellan individerna i de berörda enheterna, till exempel vad gäller tillit och förtroende. Denna 

nivå kan kopplas samman med den andra och tredje kategorin från Szulanski (1996) som 

beskriver hinder som avser källan och mottagaren.  

Haghirian (2003) sammanfattar i sin artikel vilka faktorer, eller nivåer, som påverkar en väl 

fungerande kunskapsöverföring. Denna sammanfattning visar liknande faktorer som Kostova 

(1999) säger påverkar kunskapsöverföringen och visar att den beror på kulturen, organisationen 

och personen. Haghirian (2003) har utöver dessa tre faktorer dessutom en till faktor som 

påverkar kunskapsöverföringen. Denna faktor är vilken sorts kunskap som överförs, vilket kan 

kopplas till det första hindret i den fjärde kategorin av hinder i Szulanski (1996), som beskriver 

att en viss kunskap inte överförs på ett effektivt sätt inom vissa sammanhang. 
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Som tidigare nämnts är absorptionsförmågan en viktig faktor för en väl fungerande 

kunskapsöverföring i ett allmänt perspektiv. Det är heller inga undantag vad gäller 

kunskapsöverföring mellan olika länder och olika kulturer. Minbaeva et al. (2003) tar upp och 

förklarar kunskapsöverföring mellan olika dotterbolag i multinationella företag och studerar då 

särskilt kunskapsöverföring och inverkan av absorptionsförmågan hos mottagaren. Resultatet 

från den studien visar mycket riktigt att det är viktigt med en god absorptionsförmåga hos 

mottagaren. Absorptionsförmågan kan även den kopplas samman med hindren från Szulanski 

(1996). Det är den tredje kategorin som behandlar egenskaper hos mottagare som innefattar detta 

hinder. Det kan också nämnas att Minbaeva et al. (2003) baserar sig på Hofstedes 

kulturdimensioner för att utreda hur de undersökta kulturerna är besläktade. 

Hinder för kunskapsöverföring mellan olika kulturer uppstår också vid förvärv av företag 

utomlands. Björkman et al. (2007) menar att social integration mellan de båda parterna är en av 

de viktigaste faktorerna till en väl fungerande överföring av, inte bara kunskap, utan också övriga 

förmågor ett företag innehar. De sociala aspekterna kan associeras med det andra hindret i fjärde 

kategorin från Szulanski (1996) som innefattar relationen mellan källa och mottagare. 

Kommunikationssvårigheter och svaga relationer är två exempel på hinder för 

kunskapsöverföring mellan källa och mottagare. Dessa hinder har Chen, Sun & McQueen (2010) 

identifierat som kritiska hinder för kunskapsöverföringen mellan USA och Kina i deras 

undersökta bransch, support-center. Chen et al. (2010) kommer också fram till att de 

kulturdimensioner som har mest inverkan på kunskapsöverföringen är individualism mot 

kollektivism, maktdistans och osäkerhetsundvikande. Ju större skillnad det är mellan källa och 

mottagare vad gäller dessa kulturdimensioner, desto mindre sannolikt att kunskapsöverföringen 

blir lyckad.  

Lucas (2006) har presenterat en annan studie som undersöker kulturens inverkan på 

kunskapsöverföring i multinationella företag. Studien använder sig av Hofstedes 

kulturdimensioner för att undersöka hur kulturen inverkar på kunskapsöverföringen mellan 

dotterbolag. Resultaten visar att sannolikheten att kunskapsöverföringen ska bli lyckad ökar om 

enheterna den sker mellan liknar varandra kulturmässigt. Om det är så att det finns stora 

kulturskillnader mellan enheterna där kunskapen ska överföras, krävs god support och klara 

direktiv från moderbolaget för att kunskapsöverföringen ska bli lyckad. Han menar att dessa 

resultat gäller för alla fyra dimensioner, individualism mot kollektivism, maktdistans, 
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osäkerhetsundvikande och maskulinitet mot feminitet, som tas upp i studien. Dock ser han det 

som att dimensionen osäkerhetsundvikande är den som påverkar allra mest, i och med att 

kulturer med starkt osäkerhetsundvikande tenderar att inte vilja ändra på saker och tycka att det 

som de har nu är bra. De vill inte ta några risker vilket ny kunskap skulle kunna innebära.  

 

2.4 Modell 

Vi har valt att ha en relativt bred modell för vår studie. För att försöka klargöra hur 

kunskapsöverföringen mellan Sverige och fabriken i Malaysia påverkas av olika kulturella 

faktorer så har vi använt oss av Hofstedes kulturdimensionsteori. Anledningen till att vi inte har 

använt oss av GLOBEs kulturdimensionsteori i vår modell är att den kan anses snarlik Hofstedes 

kulturdimensionsteori och att vi anser att Hofstedes teori är mycket tydlig och därmed lämplig att 

använda i denna fallstudie. 

Vi har också valt att lägga fokus på tidigare studier angående kulturskillnaders inverkan på 

kunskapsöverföring i vår modell. Resultaten från dessa används för att jämföra med resultaten 

från vår studie. 

En visualisering för att knyta samman teorin för kunskapsöverföring, kulturskillnader och 

kulturskillnaders inverkan vid kunskapsöverföring visas i Figur 3. 
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Figur 3: Modell skapad utifrån studerad teori 

 

Som visas i Figur 3 används också Szulanski (1996) för att identifiera hur kunskapsöverföringen 

sker i fallföretaget och vilka eventuella hinder som finns, detta oberoende av om det är 

kulturskillnader eller inte som påverkar. Vidare används Hofstedes kulturdimensioner för att 

utreda de kulturella skillnaderna i de båda länderna som undersöks, det vill säga kulturskillnader 

mellan Sverige och Malaysia. Tidigare studier ligger sedan till grund för att jämföra 

fallföretagets utfall för kulturskillnaders inverkan på kunskapsöverföringen med resultat från 

dessa tidigare studier gjorda i ämnet. 
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3. Metod 

I detta avsnitt kommer vi förklara och motivera de metodiska tillvägagångsätten i denna uppsats. 

Vi kommer redogöra för vilka olika val vi gjort och också motivera varför vi valt dessa, vi 

kommer också redogöra varför vi valt bort vissa alternativ. Vi kommer även att diskutera 

tillförlitligheten och validiteten i den valda metoden. 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Undersökningen är en fallstudie där vi studerar företaget CrossControl och dess dotterbolag i 

Malaysia. Vi har valt att göra en beskrivande fallstudie därför att vi vill få en detaljerad 

beskrivning av ett fenomen i dess naturliga kontext. Fallstudien är en nulägesstudie då vi 

undersöker hur företaget agerar inom olika situationer i nutid, eftersom att det är just detta som 

intresserar oss. Fallstudien består av sex kvalitativa intervjuer med personer inom företaget. Data 

från intervjuerna analyseras för att försöka komma fram till vilken inverkan de kulturella 

skillnaderna mellan huvudkontoret i Sverige och fabriken i Malaysia har för 

kunskapsöverföringen mellan de båda enheterna. Dessa resultat jämförs sedan med resultat från 

tidigare litteratur i ämnet för att försöka reda ut om det går att hitta något mönster och om några 

mer generella slutsatser kan dras utifrån resultaten i vår fallstudie. 

 

3.2 Val av metod 

Bakgrunden till att vi valt att genomföra en kvalitativ studie är bland annat att många tidigare 

studier inom området för kunskapsöverföring har genomförts via enkätundersökningar 

(Szulanski, 1996; Newman & Nollen, 1996). Valet att göra en kvalitativ studie möjliggör en 

djupare och mer detaljerad förståelse för det studerade företaget. Denna förståelse bidrar till en 

att en helhetsbild kan skapas som är verklighetsbaserad vilket i sin tur bidrar till en ökad 

förståelse för sociala processer och sammanhang (Holme & Solvang, 1997 genom Sjöblom & 

Kerimova, 2010). 
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En kvalitativ studie innebär att relativt få antal personer behöver medverka i studien och att man 

ändå får djupgående information (Guest, Bunce, & Johnson, 2006; Mason, 2010), vilket gör 

studien möjlig att utföra i praktiken och inom gällande begränsningar. Eftersom bolaget vi 

undersöker är relativt litet och har ett begränsat antal anställda som är insatta i den specifika 

kontext vi undersöker, så föredrar vi att göra en kvalitativ studie med insatta personer. Dels av 

anledningen att det finns ett för litet urval med personer som har tillräcklig kunskap för att utföra 

en kvantitativ studie, men också för att det möjliggör en djupare och mer detaljerad förståelse för 

det studerade företaget. 

 

3.3 Primärdata 

För att besvara vår studies syfte har vi samlat in data genom att göra personintervjuer med 

nyckelpersoner inom företaget. Fallstudien fokuserar främst på huvudkontoret i Sverige och 

dotterbolaget i Malaysia. För att samla in data har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att man ställer frågor med öppna svar till respondenterna. 

(Wengraf, 2001, s. 05). Genom att göra semistrukturerade intervjuer underlättar vi denna process 

då respondenterna får möjlighet att tala mer öppet och fritt och på egna termer än vad de hade 

haft möjlighet till om vi hade haft frågor där det endast finns ja eller nej svar eller tillika olika 

svarsalternativ (Bryman & Bell, 2003, s. 156 genom Danielsson & Karlsson, 2008). Anledningen 

till att vi gör detta är att vi vill få en sådan bred uppfattning som möjligt om hur 

kunskapsöverföringen fungerar. Vid en kvantitativ studie riskerar vi att gå miste om viss 

information. En nackdel med att göra semi-strukturerade intervjuer är att det finns en viss risk att 

det blir en väldigt stor variation i svaren. Detta kan leda till att det blir problematiskt när en 

sammanställning av intervjuerna ska göras, då jämförelser och slutsatser kan bli svårare att göra. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 259 genom Hedqvist & Soelberg, 2009) 

För att få ett nyanserat resultat av våra intervjuer har vi utfört sex stycken kvalitativa intervjuer 

med olika nyckelpersoner inom företaget (se 3.5), från olika delar av organisationen som har en 

god kunskap om hur kunskapsöverföringen fungerar. Två av dessa intervjuer tog plats ansikte 

mot ansikte på huvudkontoret i Alfta. Resterande fyra intervjuer gjordes över skype. Vi är 

medvetna om fördelarna med intervjuer gjorda på plats, tyvärr fick vi inte tillfälle att genomföra 
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alla intervjuer på plats och vi är medvetna om att detta kan ha viss inverkan på kvalitén på 

intervjuerna. 

3.4 Val av fallföretag 

Ett mindre företag har valts på grund av att det kan anses vara representativt för en större grupp 

av företag eftersom det finns ett stort antal företag i ungefär samma storlek som fallföretaget. För 

att kunna få en djupare förståelse för hur kunskapsöverföringen fungerar och vilka skillnader 

som finns för de studerade kulturerna, i det här fallet länder, krävs att företaget inte är för stort 

och är lätt att få en bra överblick av. 

Företaget har också en decentraliserad organisation med dotterbolag i en annan kultur vilket är 

av högsta vikt för att vår studie ska kunna utföras, eftersom studien behandlar kulturskillnaders 

inverkan på kunskapsöverföring mellan olika kulturer.  

Valet av kultur som de båda företaget ligger i motiveras dels genom att kulturerna i de valda 

länderna Sverige och Malaysia är förhållandevis stor, vilket bör kunna bidra till att det blir lättare 

att dra slutsatser om kulturskillnaders inverkan på kunskapsöverföringen.  

 

3.5 Val av respondenter 

De respondenter som valts har valts på grund av att deras nuvarande position, eller tidigare 

position inom företaget, gör att de har en bra bild över hur kunskapsöverföringen fungerar i 

företaget och har en bra uppfattning om kulturskillnaderna mellan Sverige och Malaysia. Som 

tidigare nämnts har ett flertal respondenter valts från olika nivåer inom organisationen för att på 

så sätt få fler infallsvinklar och därmed också ett mer nyanserat underlag att dra slutsatser på. 

Respondenter i den kvalitativa fallstudien presenteras i Tabell 1, där även information om 

respektive intervju visas. 
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Tabell 1: Respondenter och dess position i företaget samt information angående intervjuerna 

Namn Position i företaget Tidpunkt Längd 
(min:sek) 

Plats Intervjutyp 

Magnus 
Hallberg 

Tidigare platschef och 
nuvarande 
produktionschef i 
Malaysia 

2013-05-02 28:35 Alfta Personligt 
möte 

Erik 
Nellbeck 

Ansvarig för key-
accounts 

2013-05-02 45:15 Alfta Personligt 
möte 

Per 
Perjans 

Expatriat som arbetat i 
Malaysia 

2013-05-12 28:50 Stockholm- 
Alfta 

Via Skype 

Jan 
Carlsson 

Grundare av bolaget 2013-05-13 29:28 Stockholm- 
Alfta 

Via Skype 

Henric 
Skarp 

Produktionschef för 
hela bolaget 

2013-05-14 24:17 Stockholm- 
Alfta 

Via Skype 

Hans 
Formgren 

Kvalitets- och 
produktionstekniker 

2013-05-22 23:33 Stockholm- 
Alfta 

Via Skype 

 

3.6 Utformning av intervjufrågor 

Szulanski (1996) används som grund för våra intervjufrågor vad gäller problem och möjligheter 

med kunskapsöverföring. Här förklaras också vad som karaktäriserar kunskapsöverföring och 

dess aktörer, det vill säga källan och mottagaren. Detta ligger i sin tur till grund för en djupare 

förståelse av kunskapsöverföring som begrepp. Hofstedes kulturdimensioner används för att 

utröna vilka kulturskillnader som finns mellan Sverige och Malaysia och hur dessa kan påverka 

kunskapsöverföringen inom företaget. Ett fåtal frågor baserade på Kostova (1999) används också 

för att ta reda på hur organisationen ser ut och hur verksamheten i Malaysia skiljer sig mot 

verksamheten i Sverige samt hur individbaserad kunskapsöverföringen är.  

Utifrån hinder för kunskapsöverföring som Szulanski (1996) identifierat, Hofstedes 

kulturdimensioner och Kostovas olika nivåer för påverkan av kunskapsöverföring, utformades ett 
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intervjufrågeformulär, se Bilaga 1. Detta frågeformulär användes sedan som underlag vid 

intervjuerna med de ovan nämnda intervjuobjekten. 

 

3.7 Tillförlitlighet 

I empirin och analysen är enbart de upplevda tankarna kring kunskapsöverföringen från 

intervjuobjekten behandlade. Några eventuellt uppmätta sätt på hur kunskapsöverföringen sker 

beroende på kultur har inte tagits någon hänsyn till.  Detta gäller dock inte kulturskillnaderna där 

också tidigare uppmätta värden analyseras.  

I denna studie används Hofstedes kulturdimensioner för att analysera eventuella kulturskillnaders 

inverkan på kunskapsöverföringen. Det skulle också vara möjligt att utgå från ytterligare teori 

gällande kulturdimensioner, till exempel GLOBEs kulturdimensioner, för att eliminera 

eventuella brister i Hofstedes kulturdimensioner. Eftersom vi anser att dessa två teorier är relativt 

liknande och att Hofstedes kulturdimensioner är mycket tydliga, har vi valt att i denna studie 

analysera empirin utifrån Hofstedes dimensionsteori. Det är dock fullt möjligt att ett annorlunda 

resultat skulle kunna uppnåtts om empirin analyserats utifrån någon annan teori angående kultur. 

Efter våra sista intervjuer anser vi att vi har nått den så kallade mättnadsnivån (“saturation 

level”), då antalet intervjuobjekt bör vara tillräckligt för att anse att de svar vi fått kan vara 

representativa för fallföretaget. Mättnadsnivån kan beskrivas som att man efter ett visst antal 

intervjuer känner som intervjuare att samma svar på frågorna uppkommer om och om igen 

oberoende av intervjuobjekt. I en relativt homogen grupp anses att cirka sex personer bör vara 

tillräckligt för att uppnå mättnadsnivån i kvalitativa studier (Guest, Bunce & Johnson, 2006; 

Mason, 2010). Att nivån har nåtts med sex intervjuobjekt i denna studie kan också motiveras 

med att fallföretaget är relativt litet och att alla intervjuobjekten är väl meriterade inom det 

studerade området. 

Det ovan nämnda motiveringarna till valet av fallföretag är ingen garanti till att generella 

slutsatser kan dras som gäller alla företag i samma storleksordning. Det är många olika 

parametrar som spelar in vilket resultat som studien visar, till exempel vilken sorts kunskap som 

överförs, vilket land dotterbolaget är placerat i och vilken typ av företag som studeras. Även var i 

Sverige moderbolaget är placerat kan ha viss inverkan, då kultur kan skilja sig åt även inom ett 
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land, vilket då påverkar vilka skillnader som finns mellan de undersökta kulturerna. Vi är också 

medvetna om att de personer som medverkar i studien kan agera med partiskhet mot företaget i 

intervjuerna eftersom de kan vilja få företaget att framstå i god dager.  

I de fall där endast små skillnader i de olika kulturdimensionerna mellan de studerade länderna 

finns, kan inte några slutsatser dras vad gäller hur dessa dimensioner skulle påverka 

kunskapsöverföringen om det hade funnits större skillnader i dessa dimensioner. 

4. Empirisk undersökning 

4.1 Fallföretaget 

Vi har valt att göra en fallstudie på ett svenskt bolag som år 2007 startade upp en 

produktionsenhet i Malaysia genom ett dotterbolag.  

Företaget heter CrossControl och grundades 1991 i Alfta, Hälsingland. Företaget utvecklar, 

tillverkar och säljer styrsystem och elektronik samt fordonsdatorer för hårda och krävande 

miljöer (CrossControl, 2013). Företaget verkar främst i sex olika marknader där de levererar 

dessa system till aktörer inom; jordbruk och skogsbruk, bygg och anläggningsutrustning, frakt 

och lastbehandling, tågtransport, gruvindustri samt sjöfart. De huvudsakliga kunderna består av 

John Deere, Volvo, Cargotec, Bombardier, Atlas Copco, Sandvik, Rolls-Royce samt Metso 

Minerals (CrossControl Company Presentation, 2012-09-20). 

Företagets huvudkontor ligger i Alfta och de har i dagsläget produktion i Alfta och Malaysia. 

Utöver produktionsenheterna och huvudkontoret har företaget kontor i Uppsala, Västerås och i 

Tammerfors, Finland (CrossControl Company Presentation, 2012-09-20). Företaget har 220 

anställda totalt, 125 i Alfta, 25 i Uppsala, 25 i Västerås, 15 i Tammerfors samt 30 i Malaysia, 

enligt Carlsson som är grundare av bolaget. Den senast fullständiga årsredovisningen är från år 

2011 och då omsatte företaget 291 miljoner kr samtidigt som det gjordes en vinst på drygt 35 

miljoner kr före finansnetto (CrossControls årsredovisning, 2011, s. 4). År 2012 omsatte däremot 

företaget cirka 245 miljoner kronor, enligt Carlsson. 

I Alfta finns det både en F&U-avdelning och en produktionsavdelning samt en administrativ 

avdelning, medan det i Malaysia enbart finns en produktionsavdelning och en administrativ 
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avdelning. Malaysia är en kompletterande enhet till produktionsenheten i Sverige och när större 

volymer ska produceras så flyttar man över produktionen till Malaysia, enligt Carlsson. 

Företagets vision är att tillhandahålla teknologi som ger människor kontroll av fordon i kritiska 

miljöer. CrossControl är en dedikerad partner till ledande tillverkare av industriella fordon och 

maskiner (CrossControl, 2013).  

 

4.2 Kunskapsöverföring i fallföretaget 

Kunskapsöverföringen i företaget sker huvudsakligen genom instruktioner. Den typ av kunskap 

som överförs inom företaget är främst produktbaserad men innefattar även viss kunskap om 

dokumentation samt kvalitet, enligt Skarp som är produktionschef för hela bolaget.  

Kunskapsöverföringen sker på i stort sett samma sätt till fabriken i Alfta som till fabriken i 

Malaysia. Nellbeck, ansvarig för key-accounts i företaget, uttrycker det: 

 “Idag är det i stort sett samma upplägg.” 

Kunskapsöverföringen sker då ett behov uppstår av att föra ut kunskap till fabrikerna. Det är 

framförallt då tillverkning av en ny produkt ska börja i fabriken, detta är alla de intervjuade 

personerna eniga om. Där det finns någon skillnad i kunskapsöverföringen är det i huvudsak att 

utdelade arbetsuppgifter är mer allmänt förklarande då de sker till kontor i Sverige medan de 

instruktioner som är avsedda för fabriken i Malaysia är mer detaljerade och specifikt förklarande 

hur en uppgift ska utföras.  

Kunskapsöverföringen sker i huvudsak genom instruktörer, det vill säga att källan lär 

personligen ut sin kunskap till mottagaren. Instruktörerna är vanligtvis produktionstekniker eller 

kvalitetsansvariga från Alfta. Mottagaren kan vara både en enskild individ men också små 

grupper. Huvudsakligen sker dock kunskapsöverföringen från individ till individ. Detta gäller 

både för kunskapsöverföringen inom Sverige och till Malaysia, de intervjuade var samstämmiga 

även på denna fråga. 

Varken källan eller mottagaren har några extra incitament vad gäller just överföringen och 

mottagandet av kunskapen, till exempel finansiella, enligt Nellbeck som uttrycker det: 
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“Dels kan det vara en upplevelse att komma ner från Sverige till Malaysia som kan vara ett 

incitament, men det finns inga ekonomiska instrument.” 

De incitament som finns är alltså enbart indirekta incitament som “följer med” jobbet. För källan 

kan det till exempel vara en morot att få åka till Malaysia för att uppleva en ny kultur och 

mildare väder, medan det för mottagaren handlar om att ta till sig kunskapen för att göra ett bra 

jobb och på så sätt få behålla detsamma. Företaget har även ett betygsystem för lönejusteringar, 

och gör man då ett bra jobb påverkar det bedömningen för lönerevisionen, vilket då kan leda till 

att man får ökad lön som ett indirekt incitament enligt Hallberg, tidigare platschef och nuvarande 

produktionschef i Malaysia, som säger: 

“Att göra ett bra jobb påverkar bedömningen inför lönerevision.” 

Mottagarna av kunskapen är i allmänhet relativt välutbildade och har lätt för att ta till sig ny 

information och kunskap. Detta gäller både personalen i Malaysia och Sverige. Detta gör också 

att språket inte är något större hinder i kunskapsöverföringen. Nellbeck uttrycker det: 

“De är mycket välutbildade och de flesta pratar ganska bra engelska.” 

Detta gäller dock inte de som jobbar “på golvet” i Malaysia då dessa oftast inte kan engelska 

utan deras “supervisors” agerar som mellanhänder mellan dem och den personal som inte kan det 

språk de talar. Eftersom de som jobbar på golvet i Malaysia generellt sett har en lägre 

utbildningsgrad än de som jobbar på golvet i Sverige är det väldigt viktigt att informationen som 

distribueras av deras “supervisors” är väldigt detaljerad och korrekt, då i högre grad än den 

information som distribueras ut till de som arbetar på golvet i Sverige. Hallberg uttrycker det 

som: 

“Sett till operatörer så har de generellt en lägre utbildningsnivå än i Sverige. Högre krav ställs 

på noggrann beskrivning och tydliga instruktioner.“ 

I Sverige kan arbetarna ofta utgå från ritningar och instruktioner som kommer direkt från 

kunderna medan om man ska föra över den produktionen till Malaysia så krävs i vissa fall att 

ritningarna eller instruktionerna utvecklas i Sverige innan de skickas över till Malaysia, enligt 

Carlsson som uttrycker det: 
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“I Sverige ligger man väll lite före där, då man lättare från ritunderlagen kan tolka hur jobbet 

ska utföras och i Malaysia är man lite mer beroende av tydliga instruktioner.” 

vidare menar Carlsson:  

“Man måste verkligen se till att de har klart för sig precis hur de ska göra saker.” 

Förhållandet mellan källa och mottagare kan variera. Oftast sker själva överföringen under en 

kortare period, då till exempel en ny produkt ska börja produceras eller om något fel 

uppmärksammas eller uppstår. Detta gör att det inte blir speciellt långvariga relationer som 

binder samman källa och mottagare på ett mer personligt plan. På frågan om hur ofta 

kunskapsöverföringen sker svarar Hallberg: 

“Det är när vi gör en “New Product Introduction” eller om det är något fel i någon process vi 

har som man gör ändringar. Det kan göras bättre, självklart. Vi skulle kunna ha mer personal på 

platsutbildning.” 

Det är svårt att sätta ett pris på vad kunskapsöverföringen kostar men det som är den största 

kostnaden är att skicka personal från Sverige till Malaysia. Besök från montörer och 

produktionstekniker som är med och är delaktiga i produktionen skulle troligtvis vara mer 

effektivt men kostnaden är ofta svår att motivera.  Kunskapsöverföringen sker dock också i viss 

mån på andra sätt genom till exempel mailkorrespondens, videokonferenser eller instruktörer. De 

intervjuade var eniga på denna fråga och Nellbeck svarar så här på frågan vad 

kunskapsöverföringen kostar: 

“Det är svårt att säga, jag vet inte hur man skulle räkna på det” 

och vidare, angående vad man skulle kunna göra annorlunda för att minska kostnaderna, menar 

Nellbeck: 

“Är det ett enklare projekt kan man skicka dokumentation. Är det ett större projekt så får man ju 

skicka folk och instruktörer, det är väldigt beroende på vad vi ska producera där nere.” 

 

4.3 Kulturskillnader mellan Sverige och Malaysia och dess inverkan på 

kunskapsöverföringen 
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Det är stor skillnad på maktdistansen i Sverige och Malaysia. Säger du till någon i Sverige vad 

den ska göra är det väldigt ofta som den ifrågasätter varför. I Malaysia däremot är det helt 

tvärtom. Där gör de precis som man säger utan något som helst ifrågasättande, detta är alla 

intervjuobjekten eniga om. Det finns så klart både för- och nackdelar med de båda. En fördel 

med stor maktdistans är att det är smidigare att implementera nya rutiner och processer. 

Nackdelen är då att det är extra viktigt att informationen måste vara korrekt från källan till 

mottagaren för att det inte ska uppstå några problem. Dessa för- och nackdelar är också något 

alla intervjuobjekten är överens om. Hallberg uttrycker det så här, på frågan var det är smidigare 

att implementera nya rutiner: 

“Har du väldigt detaljerat beskrivet hur saker och ting ska göras så är det nog lättare i 

Malaysia.” 

Han fortsätter sedan: 

“Är det dock otydligheter någonstans i instruktionerna eller underlagen då är det betydligt 

besvärligare än i Sverige. Men finns allting väldefinierat är det inga problem.” 

En fördel med liten maktdistans som den är i Sverige, kan bland annat vara att 

förbättringsmöjligheter kommer upp till ytan snabbare, vilket kan bidra till en ökad kvalitet eller 

effektivitet. Detta är något som alla intervjuobjekten också nämner. En nackdel med liten 

maktdistans kan vara som tidigare nämnts att en ny process kan ta lång tid att implementera 

eftersom den först måste genomgå en ifrågasättningsprocedur. Hallberg uttrycker sig så här om 

nackdelen med liten maktdistans i Sverige: 

“Det kan det nog bli lite väl mycket ibland, att man ifrågasätter för mycket och att det strandar 

och tar för lång tid, att man hamnar i en evig diskussion istället för att det händer någonting.” 

I Malaysia värderar de sin familj oerhört högt och att spara pengar för att kunna skicka barnen att 

studera utomlands är mycket viktigt för dem. De väljer därför jobb efter var de får bäst betalt och 

är på så sätt inte speciellt lojala mot företaget. Carlsson säger: 

“Får man chansen till ett lite bättre jobb på ett grannföretag så flyttar man gärna.”  

Detta är också en stor bidragande orsak till att det är mycket högre personalomsättning i 

Malaysia än i Sverige, framförallt på arbetarsidan. Att personalomsättningen i Sverige är så pass 
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låg kan ju också bero på att det inte finns lika många alternativ till andra jobb här, plus att löner 

och annat inte skiljer sig lika mycket i Sverige, vilket alla respondenter höll med om. På 

tjänstemannasidan däremot är skillnaderna mellan länderna mindre, enligt Skarp. 

I Malaysia bryr de sig också om andra människor i sin närhet. Perjans, expatriat som tidigare 

jobbat i Malaysia, uttrycker det som: 

“De kan bjuda en på lunch fastän det motsvarar en stor del av dennes månadslön.”  

Vad gäller skillnader i könsrollerna så är de störst i Malaysia även om det finns en hel del 

kvinnor som jobbar på fabriken också, speciellt som operatörer. Dessa är dock kineser. Hallberg 

förklarar skillnaden mellan länderna på följande sätt: 

“Malaysia har samma syn på könsroller som Sverige hade för ganska länge sedan.” 

Ett annat citat, från Carlsson, löd: 

“Det är ganska svårt för många att acceptera att ha en kvinna som chef. Det är även svårt för 

kvinnor att acceptera att ha en kvinna som chef.” 

På frågan om i vilket land det är högre stressnivåer så skiljer sig intervjuobjekten åt en del. 

Formgren, som är kvalitets- och produktionstekniker i företaget, Skarp, Nellbeck och Hallberg 

hävdar att det är högre press på effektiviteten i Sverige i och med att det till skillnad från 

Malaysia inte är något lågkostnadsland. Detta kan vara en bidragande orsak till att stressnivåerna 

i Sverige är något högre. Carlsson hävdar däremot att det i Malaysia finns en högre stressfaktor i 

och med mer osäkra arbetsförhållanden och en större orolighet för att förlora jobbet medan 

Perjans inte kan säga att det är någon större skillnad mellan länderna vad gäller stressnivåer. 

Organisationsmässigt ligger fabriken i Malaysia på en lägre nivå än fabriken i Sverige. Det är 

dock ingen större skillnad i prioritet mellan fabrikerna. Båda är lika viktiga och bidrar på sitt sätt. 

Den enda skillnaden är att produktionen startar i fabriken i Sverige för att vid större volymer 

flyttas till Malaysia. På så sätt blir det därför alltid så att kunskapen går från Sverige till 

Malaysia. Det kan dock ändå vara lättare att få prioritet för kontoren i Sverige i och med den 

geografiska närheten till huvudkontoret. Att få prioritet kan i det här fallet till exempel vara att få 

nya föreslagna produkter eller rutiner implementerade. Samtliga intervjuobjekten är 
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samstämmiga på denna fråga gällande organisationen förutom Nellbeck som hävdar att de båda 

fabrikerna ligger på samma nivå i organisationen. 

Som tidigare nämnts kan kunskapsöverföringen ske både från individ till individ men den kan 

också ske genom utbildningar i grupper. Detta i stort sett oberoende av i vilken kultur 

överföringen sker. Dock kan det bli färre som är inblandade i kunskapsöverföringen i Sverige, 

detta eftersom det i Malaysia är mer fokus på större volymer och grupperna kan därmed tendera 

att bli något större där, enligt Carlsson. 

5. Analys  

5.1 Hinder för kunskapsöverföringen 

De primära hindren att komma över för en lyckad kunskapsöverföring inom CrossControl enligt 

vår studie kan härledas till vissa av de hinder som Szulanski (1996) tar upp. 

Kunskapsöverföringen påverkas i viss mån av kausal tvetydighet då arbetarna i Malaysia ibland 

inte vet om de gör rätt alla gånger och i vissa fall inte heller vågar ta upp detta med överordnade, 

vilket kan härledas till maktdistans som diskuteras längre ner. Detta går också att koppla vidare 

till att det finns brist på absorptionsförmåga hos arbetarna då de i vissa fall kan ha problem med 

att förstå originalritningar och därför måste ha mer detaljerade instruktioner vilket kräver extra 

arbete för källan av kunskapen. Absorptionsförmågan är dock inte något som bör anses påverkas 

av kulturskillnader utan är snarare något som är personberoende. Om en jämförelse görs med 

tidigare studier angående absorptionsförmågan så visar även Minbaeva et al. (2003) att 

absorptionsförmågan påverkar kunskapsöverföringen till andra delar av multinationella företag, 

det vill säga till andra kulturer. Dock finns inget i Minbeaeva et al. (2003) som säger att 

absorptionsförmågan beror av kulturskillnader, utan snarare att det är personberoende. 

Ett annat hinder som Szulanski (1996) tar upp som går att koppla till ett problem med 

kunskapsöverföringen inom CrossControl är att relationerna mellan källan och mottagaren är 

relativt kortvariga och sporadiska. Szulanski (1996) och Björkman et al. (2007) menar på att hur 

bra enheterna lyckas med kunskapsöverföringen beror på hur goda relationer som finns mellan 

enheterna. Det finns förbättringspotential på denna punkt, men det är kostsamt att upprätta dessa 

goda relationer. Även om detta skulle hjälpa till att förbättra kunskapsöverföringen, eftersom 

företaget måste skicka ner produktionstekniker som är på plats i Malaysia, skulle det medföra 
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kostnader som är svåra att motivera. Detta hinder beror inte heller det i första hand på 

kulturskillnaderna mellan länderna utan snarare det fysiska avståndet dem emellan. 

I vår studie finner vi inga bevis för att brist på motivation, varken från källan eller mottagaren, 

har någon inverkan på kunskapsöverföringen. Incitamenten för både mottagaren och källan är att 

om de gör ett bra jobb så noteras detta inför lönerevision och kan då leda till en löneökning. 

Detta incitamentsystem verkar fungera, samtidigt som när de inte sköter sitt jobb så kan detta 

leda till att löneökningar uteblir alternativt att man förlorar sitt jobb.  

Vi finner heller inga bevis för att kunskapsöverföringen påverkas av att den nya kunskapen inte 

ses som tillförlitlig och att det inte finns bevis på tidigare nytta då all kunskap som överförs 

redan har beprövats i Sverige, och där varit framgångsrik. Kunskapen som överförs kan därför 

betraktas som tillförlitlig. Vi har inte heller funnit något problem med att kunskapen utövas i 

olika kontexter då båda produktionsenheterna är relativt lika varandra. 

Som vi tidigare nämnt kan det ibland uppstå problem med ny kunskapsöverföring då arbetarna i 

Malaysia inte vet om de agerar på ett korrekt sätt när ny kunskap erhålls. Därför görs noggranna 

beskrivningar och instruktioner som är väldigt tydliga. Detta är en bidragande orsak till att det 

inte finns några problem med att bibehålla och använda ny information när den väl erhållits och 

implementerats på ett korrekt sätt. 

 

5.2 Kulturell inverkan på kunskapsöverföringen 

Maktdistansen i Malaysia är mycket större än i Sverige. Detta bidrar till en del implikationer. Det 

är bland annat i regel lättare att implementera nya förändringar i Malaysia eftersom som de i 

större utsträckning accepterar nya förändringar. Detta på grund av att vid en större maktdistans är 

det svårare att ifrågasätta och kritisera nya förändringar. Som tidigare nämnts kan detta även 

orsaka problem då kausal tvetydighet kan uppstå då arbetarna i Malaysia inte vet om de gör rätt 

eller fel vilket kan fördröja processen med att göra dessa nya implementeringar fungerande och 

effektiva. I Sverige är maktdistansen mycket mindre än den i Malaysia, och arbetarna har inga 

problem med att komma till personer i högre befattningar med frågor och funderingar. Det kan 

leda till att det tar längre tid att införa nya implementeringar då arbetarna kan ta upp en 

diskussion och ifrågasätta varför dessa nya implementeringar införs, vilket kan fördröja 
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processen. Samtidigt genom att dessa nya förändringar diskuteras på ett annat sätt så skapas det 

en förståelse om varför dessa implementeringar eller förändringar sker. Detta leder i sin tur till 

att när man väl har infört dessa nya rutiner så fungerar de och blir effektivare och snabbare än i 

Malaysia. Den stora skillnaden i den upplevda maktdistansen från intervjuobjekten kan också 

konfirmeras av Figur 2 i teoriavsnittet som visar de uppmätta kulturdimensionerna i Sverige 

respektive Malaysia. Tidigare studier angående maktdistans visar också att stora skillnader i 

denna dimension mellan källa och mottagare bidrar till att en större anpassning av 

kunskapsöverföringen måste göras (Chen et al., 2010; Lucas, 2006). Därmed bör det anses att i 

ett mer generellt perspektiv är så att stor skillnad i maktdistans mellan två olika kulturer har en 

negativ inverkan på kunskapsöverföringen dem emellan. 

Dimensionen Individualism mot kollektivism kan enligt intervjuerna ses som individualistisk för 

kulturen i Malaysia vad gäller arbetet eftersom de inte är så lojala mot företaget och inte jobbar 

lika bra i grupp som de i Sverige. Detta tyder därmed också på att Sverige tillhör en mer 

kollektivistisk kultur i arbetet. Det här är precis tvärtom mot vad som kan ses för de båda 

kulturerna i allmänhet enligt Figur 2. Figur 2 visar att Sverige ligger på en mycket hög nivå på 

den individualistiska skalan medan Malaysia ligger på en relativt låg nivå. Till skillnad från 

Chen et al. (2010) och Lucas (2006) ser vi dock inte att denna kulturdimension har någon större 

inverkan på kunskapsöverföringen, vilket medför att inga generella slutsatser kan dras utifrån 

resultatet från vår studie.  

Utifrån de gjorda intervjuerna bör slutsatsen kunna dras att skillnaderna i dimensionen 

Maskulinitet mot feminitet är mycket stor och är en av de saker som skiljs mest åt mellan Sverige 

och Malaysia, vilket också kan ses i Figur 2, där Sverige har tio gånger så stort värde på denna 

dimension. Vi ser dock inte heller att denna kulturdimension har någon större inverkan på 

kunskapsöverföringen i företaget. Det enda som anses vara ett potentiellt problem är att de 

anställda i Malaysia inte skulle vara bekväma med att ha en kvinna som chef. Detta skulle då 

kunna ställa till det om till exempel en kvinnlig instruktör från Sverige skulle komma till 

Malaysia för att förmedla kunskap. En analys av tidigare studier tyder också på att denna 

dimension har mindre inverkan på kunskapsöverföring mellan kulturer. Detta i och med att 

enbart är Lucas (2006), av de tidigare studier som tagits upp i vår studie, som anser att denna 

dimension inverkar nämnvärt på kunskapsöverföringen. 



 

33 

Varken Sverige eller Malaysia kan utifrån empirin anses speciellt utmärkande i dimensionen 

Osäkerhetsundvikande. Inte heller enligt uppmätta data från Hofstede (2013) finns några större 

skillnader. Därför bör denna dimension inte heller vara något som påverkar 

kunskapsöverföringen mellan de båda länderna speciellt mycket, vilket heller inte har uppdagats 

i de genomförda intervjuerna. Det kan dock vara möjligt att denna dimension har en betydande 

inverkan på kunskapsöverföringen i de fall större skillnader finns mellan länder vad gäller 

osäkerhetsundvikande. I och med detta kan inte några slutsatser dras utifrån tidigare studier som 

hävdar att denna dimension har en relativt stor inverkan på kunskapsöverföring mellan olika 

kulturer (Chen et al., 2010; Lucas, 2006). 

För dimensionen Lång mot kort tidsorientering finns, som det går att se i Figur 2, inga data för 

Malaysia. Denna dimension är inte heller något vi har lagt fokus på i denna fallstudie. Det 

samma gäller även för Hofstedes kulturdimension Tillfredställelse mot återhållsamhet. 

Vad gäller nations-, organisations- och individnivåerna från Kostova (1999), och till viss mån 

Haghirian (2003), så anser vi att nationsnivån är den som påverkar allra mest i och med den stora 

skillnaden i maktdistans de båda länderna emellan. Det visar att kulturskillnader mellan länder, 

vilket är det som undersöks i vår studie, kan ha förhållandevis stor inverkan på hur 

kunskapsöverföringen anpassas och utförs. Resultaten från de två övriga nivåerna, organisations- 

och individnivåerna, visar att kunskapsöverföringen inte beror lika mycket på dessa nivåer. 

Organisationskulturen är svår att säga något om, mer än att den är beroende av nationsnivån vad 

gäller kulturskillnader. Detta eftersom den nationella kulturen tenderar påverka 

organisationskulturer. Det samma gäller också för individnivån. Från individnivån kan dock 

språket vara ett hinder, eftersom alla arbetarna inte kan engelska och “supervisors” får agera 

tolkar. Detta är dock inte något som har upplevts som något större problem i företaget. 
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6. Slutsatser 

Syftet med denna studie var att ta reda på om kulturskillnader har någon inverkan på hur 

kunskapsöverföring fungerar från ett moderbolag till ett dotterbolag i en annan kultur.  

Som tidigare nämnt så är det svårt att dra några generella slutsatser för vilka kulturskillnader som 

inverkar på kunskapsöverföring. Detta har vi försökt kompensera med att jämföra våra resultat 

med resultat från tidigare studier i ämnet. Det kan dock konstateras att det i fallföretagets 

produktionsenhet i Malaysia, ett land med stor maktdistans, så är det lätt att implementera nya 

förändringar samtidigt som det kan uppstå kausal tvetydighet som innebär att det tar tid att få 

dessa nya implementeringar att fungera på ett korrekt och effektivt sätt. I Sverige däremot är 

maktdistansen mycket mindre vilket leder till att det kan uppstå diskussioner och ifrågasättanden 

vid nya implementeringar vilket leder till att dessa tar längre tid, men att det går fortare att få 

dessa att fungera på ett korrekt och effektivt sätt.  

Om en helt ny produkt eller ett helt nytt arbetssätt ska implementeras är det sällan tillräckligt 

med kommunikation över telefon eller internet. Det kan då uppstå oklarheter som de i Malaysia 

inte ifrågasätter, vilket kan leda till systemfel som inte rättas till i tid. Att ha personer från den 

ena kulturen på plats för att kunna integreras med den andra på ett bra sätt är därmed en viktig 

faktor för en väl fungerande kunskapsöverföring mellan olika kulturer. Det är återigen den större 

maktdistansen som har en inverkan på kunskapsöverföringen. 

En annan kulturdimension som kan ha viss inverkan på kunskapsöverföringen är maskulinitet 

mot feminitet. Den relativt maskulina kulturen i Malaysia är ett potentiellt problem i och med att 

de inte känner sig bekväma med att ha en kvinna som chef. Ett exempel på detta skulle kunna 

vara om källan vid kunskapsöverföringen är kvinnlig personal från Sverige. 

De övriga kulturdimensionerna anses ha ingen eller liten inverkan på kunskapsöverföringen i 

fallföretaget i nuläget. Kulturdimensionen osäkerhetsundvikande har liten inverkan, vilket kan 

bero på att den inte skiljer sig så mycket mellan de två undersökta länderna. Utifrån tidigare 

studier bör dock dimensionen osäkerhetsundvikande ha en betydande inverkan på 

kunskapsöverföring mellan olika kulturer. Inga direkta samband har heller hittats vad gäller 

inverkan av kunskapsöverföringen beroende av dimensionen Kollektivism mot individualism, 

trots att det finns en viss skillnad i denna kulturdimension mellan länderna.  
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Som ett led av att det är en stor skillnad i maktdistans, och att det är den huvudsakliga 

implikationen för kunskapsöverföringen inom vårt studerade företag, kan det konstateras att 

företaget borde jobba mer aktivt med problematiken runt maktdistansen för att främja ett mer 

demokratiskt arbetssätt i sina dotterbolag. Utifrån tidigare studier bör också företaget ha en god 

kontroll över kunskapsöverföringen för att anpassa den och styra den åt önskat håll. 

 

6.1 Begränsningar med studien 

Studien har genomförts enbart med hjälp av intervjuer med personer från Sverige som arbetat i 

Malaysia eller har bra förståelse över hur kunskapsöverföringen fungerar mellan länderna och 

vilka kulturskillnader som finns mellan länderna. Studien är därmed begränsad genom att vi 

enbart fokuserat på perspektivet från de anställda i Sverige. Genom att intervjua anställda i 

Malaysia, för att få en inblick i hur de ser på kunskapsöverföringen och kulturskillnaderna 

mellan länderna och hur det i sin tur påverkar kunskapsöverföringen, kunde ha bidragit studien 

ytterligare en dimension.  

Omfattningen av den här studien gör att vi bara kan uttala oss om det här specifika företaget. För 

att få en klarare överblick hur det ser ut gällande kulturskillnaders inverkan på 

kunskapsöverföring i allmänhet, hade fler företag behövt undersökas. Denna studie visar dock en 

tendens över kulturskillnaders inverkan på kunskapsöverföring mellan Sverige och Malaysia. 

Det faktum att vi jämför våra resultat med resultat från tidigare studier i ämnet bidrar dock till att 

vissa generella slutsatser kan dras. 

 

6.2 Vidare forskning 

För att säkerställa att de upplevda kulturskillnaderna från svenskar som arbetat i Malaysia också 

stämmer överens med de upplevda skillnaderna hos de anställda i Malaysia kan fler intervjuer 

utföras, där man jämför perspektivet från den Malaysiska sidan. Eftersom denna studie är relativt 

liten kan också en större studie genomföras med flera olika företag, detta för att skapa en mer 

nyanserad bild för hur kulturskillnader inverkar på kunskapsöverföring i allmänhet. En framtida 
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studie skulle också kunna inkludera företag från olika branscher och länder för att bredda 

förståelsen för kulturell inverkan på kunskapsöverföring.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågeformulär 

Frågor eller text i kursiv stil är stöd för intervjuaren under intervjun och för att underlätta för 

intervjuobjekten att förstå vad som menas med frågan. Det kan till exempel vara följdfrågor. 

● Vad heter du?  

● Hur länge har du jobbat inom företaget? 

● Vad arbetade du med innan du började arbeta här?  

Frågor baserade på hinder med kunskapsöverföring (Szulanski, 1996): 

● Vilken typ av kunskapsöverföring sker inom företaget? 

● Sker kunskapsöverföringen på samma sätt till fabrikerna i Sverige som till fabriken i 

Malaysia? 

● Har kunskapsmottagarna några incitament till att ta åt sig informationen på ett bra sätt? 

Får de bättre betalt om de gör ett bra jobb eller blir de sparkade om de inte kan sitt 

jobb? 

● Hur välutbildade är kunskapsmottagarna? Har de en bra förmåga att suga upp kunskap? 

● Hur ofta sker kunskapsöverföringen? Sker den kontinuerligt på dags-, vecko- eller 

månadsbasis? Ges nya instruktioner ut på dags-, vecko- eller månadsbasis? 

● Vilket förhållande har mottagare och källa? Finns möjlighet till att tyst kunskap kan 

byggas genom ett långvarigt och nära samarbete? 

● Vad kostar kunskapsöverföringen? Sker kunskapsöverföringen på samma villkor till 

kontoren i Sverige som till kontoret i Malaysia? 

○ Finns det bättre sätt som är mer kostsamma men som ni valt bort av det skälet?  

●  Hur sker kunskapsöverföringen? Är det instruktioner? Sker den genom en Instruktör? 

○ Om det är instruktör:  

■ Har instruktören några incitament till att göra ett bra jobb? Får 

instruktören extra betalt för att utföra kunskapsöverföringen? 

■ Vilken befattning har instruktören? Är instruktören någon att se upp till 

för mottagaren? 

○ Om inte instruktör: 

■ Vilken är vägen från källa till mottagare? Vilka är kanalerna (community 

på nätet eller liknande)?  
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Frågor som bygger på Kostova (1999): 

● Har fabriken i Alfta högre eller lägre prioritet än fabriken i Malaysia i något 

sammanhang? Agerar företaget på samma sätt i allmänhet (inte bara vad gäller 

kunskapsöverföring) oavsett vilket land en enhet ligger i? 

● Hur ser ert organisationsschema ut? Ligger fabriken i Malaysia på samma nivå som 

fabrikerna i Sverige? 

● Sker kunskapsöverföringen på en individanpassad nivå? Sker den i form av utbildningar 

med större grupper eller går den enskilt från individ till individ? 

 

Frågor baserade på kulturella skillnader (Hofstede, 1983) 

● Under ditt arbete har du sett några tydliga kulturskillnader mellan Sverige och Malaysia? 

● Hur skulle du beskriva maktdistansen mellan ledning och arbetare i Sverige? Tror du den 

har någon inverkan på kunskapsöverföringen?  

● Hur skulle du beskriva maktdistansen mellan ledning och arbetare i Malaysia? Tror du att 

den har någon inverkan på kunskapsöverföringen?  

● I vilket land av Malaysia och Sverige skulle du säga att det är lättast att implementera nya 

rutiner och förändringar? Vad beror det på? 

● I vilket land av Malaysia och Sverige skulle du säga att arbetarna jobbar bättre i grupp? 

Var jobbar man mer självständigt?  

● Vad är din uppfattning om hur de anställda känner lojalitet till företaget? Finns det någon 

skillnad på de båda länderna? 

● I vilket land enligt dig värderar de anställda självsäkerhet högst? 

● I vilket land enligt dig värderar de anställda ambition högst? 

● I vilket land enligt dig värderar de anställda ansamlandet av rikedom högst? 

● I vilket land enligt dig värderar de anställda välfärd och bra relationer högst?  

● I vilket land är det störst skillnad mellan de olika könsrollerna? Kan du beskriva dessa? 

● Anser du att det finns någon skillnad på stressnivåerna hos de anställda i de olika 

länderna? Kan du nämna några exempel?  

● Finns det några konkreta skillnader i personalomsättningen mellan enheten i Alfta och 

den i Malaysia?  


