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Sammandrag 

Denna studie behandlar hur den tyska nationella kulturen påverkar organisationskulturen i tyska 

dotterbolag med verksamhet i Sverige. Antropologen Geert Hofstedes studie om 

kulturdimensioner samt forskning inom samma område har legat till grunden för teoridelen. Den 

existerande forskningen har kompletterats med en fallstudie på fyra tyska dotterbolag i Sverige, 

där fyra intervjupersoner har bidragit med sin erfarenhet. Den insamlade datan har analyserats 

för att se hur nationell kultur påverkar organisationskultur. Datan har sedan analyserats utifrån 

tidigare forskning gjord på samma område. Studien har visat att den tyska nationella kulturen är 

märkbar på de svenska arbetsplatserna och slutsatsen är att organisationskulturen i dotterbolag 

influeras av moderbolagets nationella kultur.  
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1. Inledning 

Utvecklingen inom teknik och lagstiftning har möjliggjort att varor, tjänster och kapital lättare 

kan flöda över landsgränser i större utsträckning än tidigare. I Europa har Europeiska Unionen 

(EU) förenklat handeln genom lagen om fri rörlighet, FEUF1, vilket gör Europa till en 

sammanhängande marknad. I en mer integrerad värld blir kulturer och främmande länder mer 

intressanta, både för företag och privatpersoner. Den ekonomiska utvecklingen i EU har bidragit 

till att landsgränser suddas ut och att det har blivit lättare för företag att etablera sig i andra 

länder i Europa. 

Relationen mellan Tyskland och Sverige har länge varit en viktig del i affärssammanhang och 

utbytet är väl etablerat. Enligt SCB (2014) är Tyskland Sveriges största handelspartner och under 

2013 stod landet för cirka 10 % av Sveriges totala export och 18 % av den totala importen. Detta 

gör också Tyskland till Sveriges viktigaste handelspartner. I och med det stora ekonomiska 

utbytet har stora och små tyska företag – såsom, Siemens, Kärcher och Festool – etablerat sig på 

den svenska marknaden.  

Med en ökad globalisering har fler kulturforskare intresserat sig för huruvida den nationella 

kulturen spelar roll när företag etablerar sig i andra länder. I slutet av 1960-talet genomfördes en 

omfattande undersökning på företaget IBM av antropologen Geert Hofstede (1980). Studien 

resulterade i konkreta kulturella skillnader mellan olika länder baserade på kvantitativt data. 

Hans bok publicerades när intresset för nationell kultur började bli stort, vilket medförde stor 

uppmärksamhet kring Hofstedes teorier. Undersökningen har varit ett riktmärke för många 

forskare därefter; exempelvis har kulturforskaren Lena Zander (1997) behandlat ämnet i sin 

avhandling. Där presenterar hon att olika nationella kulturer och individuella ledarskapsstilar 

formar en organisations arbetssätt och rådande kultur på arbetsplatsen.  

När ett företag etablerar sin verksamsamhet i ett nytt land kan det finnas kulturella skillnader att 

ta hänsyn till. Det är då av intresse att se hur företag tar med sig sin inhemska kultur och hur den 

kommer till uttryck på arbetsplatserna utomlands. För arbetsgivare är det av vikt att veta 

huruvida moderbolagets kultur influerar dotterbolagen, då det kan kollidera med den inhemska 

kulturen. Det är viktigt med kännedom om dessa kulturella aspekter för effektiviteten. Oavsett 

                                                 
1
 Föredraget om Europeiska Unionens funktionssätt, artikel 26 
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om företag strävar efter nöjda medarbetare eller lönsamhet, måste ledningen förstå sina 

arbetstagare.  

Ledningen inom företag bör ha en medvetenhet kring kultur och kunskap om hur eventuella 

missförstånd kan undvikas. Genom Tysklands och Sveriges stora utbyte är det av vikt att studera 

denna forskning om kulturella skillnader för att identifiera beteenden på arbetsplatser. 

1.1 Syfte 
Med grund i globaliseringen vill vi se hur organisationskulturen påverkas när företag etablerat 

sig utomlands.  

Syftet med denna uppsats är att identifiera hur nationell kultur kommer till uttryck i tyska 

dotterbolag som är verksamma i Sverige. Undersökningen gör vi med grund i Hofstedes bild av 

kulturen i Tyskland respektive Sverige samt drar paralleller till Lena Zanders avhandling från 

1997.  

1.2 Forskningsfråga 

Hur kommer den svenska och tyska nationella kulturen till uttryck i organisationskulturen i tyska 

dotterbolag med verksamhet i Sverige?  

2. Teori 

2.1 Begrepp 
För att visa hur vi använder begreppen nationell kultur, ledarskap och organisationskultur, följer 

här nedan definitioner.  

I vår uppsats har vi valt att behandla tyska och svenska stereotyper baserat på tidigare 

kulturforskning. Vi är medvetna om att dessa generaliseringar inte kan tala för hela ländernas 

befolkning, utan exemplifierar en trend som en nationell kultur uppvisar över tid, relativt den 

befintliga forskningen. Genom detta får vi stereotypa bilder av hur individer beter sig i en kultur 

som vi använder i denna uppsats och gör att vi enklare kan operationalisera vår studie. 

När det i föreliggande uppsats skrivs att ett land är maskulint eller feminint åsyftas Hofstedes 

dimensioner och detta bör inte förväxlas med könsroller.   
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2.1.1 Nationell kultur 

Kultur beskrivs av Hofstede (1984) som den kollektiva programmeringen av hjärnan, som skiljer 

medlemmar i en grupp eller ett samhälle från andra grupper. Den reflekterar hur individer tolkar 

och upplever olika aspekter av livet samt formar vad individer uppfattar som gott/ont, sant/falskt 

och vackert/fult. Ett problem med att studera kultur är att alla forskare är influerade av sin egen 

kultur när de försöker formulera en generell definition av kulturer. (Zander, 1997.) Hofstede 

(1984) nämner att kulturen kommer till uttryck genom institutionella strukturer och informella 

mekanismer i samhället, vilket i sin tur även förstärker den mentala programmeringen som 

sträcker sig över generationer. Detta kan sammanfattas som det sociala spelets oskrivna regler. 

De fakta vi använder för att beskriva kulturen som finns i Tyskland och Sverige är generaliserad 

och baserad på tidigare kulturforskning. Enligt Hofstede (1991) är landsgränser en vanlig 

gränsdragare för vad som skiljer kulturer åt. 

2.1.2 Ledarskap 

Ledarskap inom ett samhälle är begränsat av dess kulturella sammanhang i och med att det är 

omöjligt att koordinera individer utan att ha en djupare förståelse av deras värderingar, tro och 

seder enligt Hofstede (1984). Han anser att ledarskap är en symbolisk aktivitet, det vill säga att 

ledare påverkar andra personer genom symboliska handlingar som har en mening för individer 

och som vägleder dem. Hur utfallet av ledarskapet blir, beror på ett komplext spektrum av redan 

tidigare programmerade tolkningar hos mottagaren. Hofstede (1984) presenterar att dessa 

tolkningar innefattar hur individerna läser, förstår, respekterar legitimiteten i beslutet och 

huruvida de är villiga att genomföra en förändring.  

2.1.2 Organisationskultur 

Organisationskultur är enligt Hofstede et al. (2011) den kollektiva programmeringen av intellekt 

som skiljer medlemmar i en organisation från medlemmar i andra organisationer. I föreliggande 

uppsats åsyftas organisationskultur som den arbetskultur som finns på arbetsplatser.  

2.2 Kultur 
Hofstede (1983) skriver att under 1950- och 60-talet ansåg forskare att ledarskap var något som 

var likadant globalt och nationellt. De menade att om man använde samma ledarskapsprinciper i 

industri- som utvecklingsländer, kommer båda typerna av länder utvecklas på liknande sätt. 

Under 1970-talet växte en ny uppfattning fram, nämligen att hur medvetenheten gällande de 

strikt skilda kulturerna i olika länder påverkade mekanismerna inom organisationerna. (Ibid.) I 
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en mer globaliserad värld minskar skillnaderna mellan länder och det Hofstede identifierade var 

att de kulturella skillnaderna är ett av de viktigaste problemen när det kommer till multinationella 

eller multikulturella organisationer. 

2.2.1 Nationell kultur 

Enligt Hofstede (1983) är kulturen i det egna landet viktig utifrån politiken, sociologin och 

psykologin. I och med att länder är politiska enheter är politiken en stor del av ländernas identitet 

både historiskt och institutionellt. Informella mekanismer påverkar hur formella institutioner 

används i praktiken, vilket gör att samma institution kan se annorlunda ut i olika länder.  

Vidare skriver Hofstede (Ibid.) att invånare ser ett symboliskt värde i sin nationalitet och den 

regionala tillhörigheten är en viktig del av identitetsutformningen. Den sociala tillhörigheten är 

ofta stark hos invånare; de känner ett behov av att försvara, förstärka och bevara sin 

gemensamma identitet. Hofstede skriver vidare att individer identifierar skillnader mellan sig 

själva och andra och genom detta skapar de en gemensam uppfattning om vad gruppen 

representerar.  

Den nationella kulturens sista aspekt är psykologin. Tänkandet är, enligt Hofstede (Ibid.), delvis 

villkorat av den nationella kulturens premisser och det kan vara svårt att resonera utanför de 

givna referensramarna. Detta är en konsekvens av den miljö individen upplever under sin 

uppväxt, både genom formella eller informella regler. Genom tidigare upplevelser skapar 

individen sig en uppfattning om hur saker ska vara och kommer agera för att försöka bekräfta 

sina tidigare erfarenheter. Vidare poängterar Hofstede att nationell kultur är ett genomsnittligt 

mönster av värderingar som individer varierar inom.  

Det är generellt ett accepterat synsätt att nationella kulturer både skiljer sig inom och mellan 

länder. Då det är svårt för forskare att definiera nya områden av kulturer och utforma någon ny 

typ av karta efter de kulturerna, åsyftar termen “nationell kultur” de generaliserade 

karaktärsdragen som en befolkning uppvisar inom ett lands gränser. (Zander, 1997.) 

2.3 Kulturdimensioner 
I sitt arbete från 1980 presenterar Hofstede sina fyra kulturdimensioner som identifierades ur en 

stor samling data från IBM under 1970-talet. Terminologin består av fyra olika aspekter av den 

nationella kulturen, som kallas dimensioner. Dessa är stort/litet maktavstånd, 

individualism/kollektivism, stark/svag önskan om maskulinitet/femininitet och stor/liten grad av 
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osäkerhetsundvikande. (Hofstede, 1983.) År 1991 utformade Michael Harris Bond en ny 

dimension som kallas långtidsorientering. 2010 kompletterades Bonds resultat med Michael 

Minkovs forskning och Hofstedeinstitutet valde att sammanfoga dessa två forskningsresultat i en 

ny femte dimension kallad pragmatisk/normativ. År 2010 lades även en sjätte dimension till 

kallad eftergivenhet/återhållsamhet. (Hofstede, 2014a.) Dimensionerna mäts på en hundragradig 

skala. Ju högre eller lägre ett land hamnar på skalan desto mer tenderar landet att uppvisa en 

tydlig trend gällande den dimensionen. 

2.3.1 Maktavstånd 

Maktavstånd, skriver Hofstede (1983), reflekterar hur samhället ser på maktfördelning och 

ojämlikheter. Individer är olika, både fysiskt och psykiskt, och vissa samhällen låter dessa 

ojämlikheter växa över tid medan andra försöker släta ut dessa så mycket som möjligt. Vidare 

presenterar Hofstede (Ibid.) att organisationer kan ha ett maktavstånd som är nära länkat till 

vilken grad av centralisering organisationen har. Denna dimension behandlar även hur väl 

personer inom en kultur accepterar att makt är ojämnt fördelad. Det handlar alltså om hur väl den 

grad av ojämlikhet som existerar inom en organisation eller nation accepteras av människor med 

hög respektive låg grad av makt.  

En hög grad av maktdistans indikerar att individerna inom kulturen accepterar att makt är ojämnt 

fördelad och i och med det accepterar de också sin egen roll och position i samhället eller i 

organisationen. Hofstede (1991) menar att i kulturer med högre grad av maktdistans ses den 

hierarkiska organisationstypen på en arbetsplats som ett resultat av människans existentiella 

ojämlikhet. Det är vanligt med lönegap mellan över- och underordnade samt även att chefer 

ibland känner ett behov av att kontrollera organisationens anställda. Inom denna typ av kultur ses 

ledaren som en statusperson som ska bemötas med respekt. I kontrast, är rollerna av över- och 

underordnade utsuddade i en kultur med låg maktdistans. Det är ett mer jämlikt synsätt där 

många inkluderas i beslutsprocessen – det är eftersträvansvärt att alla underordnade är överens, 

speciellt när det kommer till beslutsfattandet, även om det i slutändan är chefens ansvar att fatta 

beslutet. 

2.3.2 Individualism/kollektivism 

I en kollektiv kultur kan en individ vara född in i ett sammanhang där den sociala samhörigheten 

är högt värderad. Personen strävar efter att vara del av en större gemenskap för att inte sticka ut. 

(Hofstede, 1983.)  Vidare menar Hofstede att i kontrast till att vilja ha kollektiv samhörighet kan 
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en person vilja ha stora friheter för individuellt självförverkligande, som ställer stora krav på den 

egna drivkraften och sätter individen i fokus. I samhällen med stark individualism är banden 

mellan människor svaga, förutom till familjen, och alla förväntas sköta om sig själva. (Hofstede, 

Hofstede, Minikov, 2011.) Kollektivismen är utmärkande redan från födseln då individer 

integreras i grupper med stark sammanhållning, vilket bidrar till att de upplever ett starkt skydd 

genom den sociala kontexten i utbyte mot lojalitet. (Ibid.) 

2.3.3 Maskulinitet/femininitet 

Det grundläggande som Hofstede (1983) har definierat gällande dimensionen 

maskulinitet/femininitet är de socialt konstruerade genusrollerna i samhället. I maskulina 

samhällen är könsrollerna åtskilda. Män ska hävda sig, visa upp sig, sätta pengar före relationer, 

det som ska göras ska synas och materiell framgång är en dygd. Kvinnor ska vara ömsinta, 

blygsamma och bry sig om välmående. (Hofstede, 1983; Hofstede et al. 2011.) Maskulina 

samhällen representerar en preferens för heroism, bestämdhet och prestation. (Hofstede, 2014a.) 

I feminina samhällen överlappar emotionella könsroller varandra och värden såsom livskvalitet, 

miljömedvetenhet och empati styr. (Hofstede, 1983; Hofstede et al. 2011.) Vidare skriver 

Hofstede (2014a) att feminina samhällen utmärks av samarbete, blyghet och välbefinnande. 

2.3.4 Osäkerhetsundvikande 

Dimensionen osäkerhetsundvikande beskriver Hofstede (1983) som hur individer lever med 

faktumet att de inte vet vad som kommer att hända i framtiden och hur de hanterar denna 

osäkerhet. Vidare skriver Hofstede att i vissa kulturer accepterar invånare detta faktum och är 

mer riskvilliga och öppna för framtiden. I andra kulturer finns tendenser att försöka överlista 

framtiden och genom det även styra den. Hofstede (1983) skriver att inom osäkerhetsundvikande 

kulturer är individer mer nervösa för framtiden. Länder som är starkt osäkerhetsundvikande har 

fasta sociala koder och tolererar inte okonventionellt beteende. I kontrast till detta beskriver 

Hofstede (2014a) att länder som är svagt osäkerhetsundvikande har en avslappnad inställning till 

principer och det som är av vikt är vad som är praxis.  

2.3.5 Pragmatism/normativitet 

Hofstedes (2014a) dimension pragmatism/normativitet visar hur individer relaterar till att det är 

mycket i vår omgivning som vi inte kan förklara. I samhällen med ett normativt synsätt har 

individer en stark önskan att kunna förklara så mycket som möjligt och vill försöka hitta den 

absoluta sanningen. Vidare skriver Hofstede (2014a) att individer som är starkt normativa har en 
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önskan om hög stabilitet. De visar stor respekt för traditioner och sociala seder samt fokuserar på 

att uppnå snabba resultat. Denna kortsiktiga inriktning främjar dygder som är relaterade till nuet, 

men även dåtiden genom traditioner. (Hofstede et al. 2011.)  I kontrast till detta utmärker sig 

pragmatiska samhällen genom att individer har accepterat att det är omöjligt att förstå livets 

komplexitet och därför är utmaningen att leva ett ärbart liv utan att veta sanningen. Pragmatiska 

individer anser att sanningen är relaterad till situationer, tillfällen och sammanhang. Vidare 

accepterar individerna tradition, anpassar sig till olika omständigheter, sparar inför framtiden och 

har stor uthållighet gällande att uppnå resultat. (Hofstede, 2014a.)  I pragmatiska samhällen är 

framtida belöningar i fokus genom uthållighet och sparsamhet.  (Hofstede et al. 2011.) 

2.3.6  Eftergivenhet/återhållsamhet 

I Hofstedes (2014a) sista dimension eftergivenhet/återhållsamhet syftar eftergivenhet till att mäta 

individers önskan om att njuta av livet och ha roligt, genom en svaghet för tillfredsställelse av 

grundläggande mänskliga begär. Motpolen, återhållsamhet, presenterar Hofstede (2014a) som en 

önskan om att tillfredsställelse bör regleras eller begränsas av sociala normer. Det finns en svag 

korrelation mellan maktdistans och återhållsamhet, vilket visar att samhällen med en hierarkisk 

struktur tenderar att vara mindre eftergivna. (Hofstede et al. 2011.) 

2.4 Tysk och svensk kultur 
Hofstedes sex dimensioner kommer till uttryck på olika sätt inom länder och tillsammans ger de 

en generell bild över vilka trender ett land uppvisar gällande sin nationella kultur. Genom att 

jämföra länder sinsemellan med hjälp av Hofstedes dimensioner går det att se vilka beteenden 

landet uppvisar i stora drag. Detta verktyg blir användbart i vår analys av den tyska och svenska 

kulturen. 
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2.4.1 Tysk kultur 

Diagrammet nedan visar en överblick av den tyska kulturen enligt Hofstedes dimensioner 

(2014b). 

  

 

Figur 2.1  Tysk kultur, fritt efter Hofstede (2014b).  

I Hofstedes (2014b) kulturbarometer beskrivs Tyskland som starkt decentraliserat. En direkt och 

deltagande kommunikation samt mötesstil är vanlig och kontroll ovanifrån ses som negativt. 

Detta är ett uttryck för att Tyskland är ett land med lågt maktavstånd.  

Vidare visar Hofstede att det tyska samhället är individualistiskt. Det finns en stark drivkraft för 

självförverkligande och lojalitet bygger på personliga preferenser för människor. Vidare känner 

individer plikt och ansvar, vilket definieras i avtalet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. 

Kommunikationen är bland den mest direkta i världen genom att man ska vara ärlig, även om det 

resulterar i något negativt för en själv. (Ibid.) 

Hofstede (Ibid.) beskriver Tyskland som ett maskulint samhälle där resultat värderas högt. Folk 

lever för att arbeta och självförtroendet bygger på prestation. Tyska ledare förväntas vara 

beslutsamma och självsäkra. 
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Enligt Hofstedes (Ibid.) kulturbarometer anses Tyskland vara ett osäkerhetsundvikande land. Det 

innebär att invånare vill veta vad som kommer hända i framtiden och de är inte särskilt 

riskbenägna. Tyskland har en preferens för deduktiva2 metoder istället för induktiva3: den 

systematiska översikten måste ges för att fortsätta, vilket även återspeglas av lagsystemet. Vidare 

menar Hofstede att detaljer är lika viktiga för att skapa visshet om att ett visst ämne eller projekt 

är välgenomtänkt. 

Forskningen visar att Tyskland är ett pragmatiskt land. Samhällen med en pragmatisk inriktning 

anser att sanningen beror på situationen, sammanhanget och tiden. Pragmatiska samhällen visar 

på en förmåga att lätt anpassa traditioner till förändrade förutsättningar, en stark benägenhet att 

spara och investera samt sparsamhet och uthållighet i att uppnå resultat. (Ibid.) 

Den tyska kulturen är generellt återhållsam. Tyskland har en tendens till cynism och pessimism. 

Dessutom, till skillnad från överseende samhällen, lägger inte återhållsamma samhällen lika stor 

vikt vid fritid och att tillfredsställa sina egna önskningar. (Ibid.) 

2.4.2 Svensk kultur 

Diagrammet nedan visar en överblick av den svenska kulturen enligt Hofstedes dimensioner 

(2014c).  

 

   

 

 

 

 

 

  

Figur 2.2 Svensk kultur fritt efter Hofstede (2014c). 

                                                 
2 Individer baserar sina slutsatser på ett antal premisser och utformar logiska antaganden om framtiden efter detta 

3 Individer härleder slutsatser om framtiden från erfarenhet 



14 

 

Enligt Hofstedes (2014c) kulturbarometer präglas den svenska kulturen av att hierarkin mest är 

till för bekvämligheten, alla har lika rättigheter samt att den underordnade får instruktioner av 

ledare som underlättar och ger vägledning. Kommunikationen är direkt och inkluderande. Detta 

ger uttryck för att Sverige har en relativt låg grad av maktavstånd.  

Hofstedes diagram (Ibid.) klassificerar Sverige som ett individualistiskt samhälle. Det innebär att 

det finns en hög preferens för ett löst sammansvetsat socialt ramverk där individer förväntas ta 

hand om sig själva och sina närmaste anhöriga. 

Vidare visar Hofstedes forskning att Sverige skattas som lågt i den maskulina dimensionen. I 

Sverige är det därför viktigt att hålla fritid/arbete i balans och se till att alla är inkluderade.  

Sverige har en låg preferens för att undvika osäkerhet, enligt Hofstede (Ibid). Lågt 

osäkerhetsundvikande samhällen upprätthåller en mer avslappnad attityd där praktiken räknas 

mer än principer och att avvika från normen tolereras. 

Sverige uttrycker inte en klar preferens för att vara ett pragmatiskt eller normativt samhälle, 

enligt Hofstede (Ibid.). Detta innebär att individer varken har en önskan om att hitta den absoluta 

sanningen eller att de har ett avslappnat synsätt på livet. Ingen tydlig trend går att urskilja från 

Hofstedes diagram. 

Vidare visar Hofstede att den svenska kulturen har överseende. Människor i samhällen som har 

hög eftergivenhet uppvisar en vilja att förverkliga sina impulser och önskemål när det gäller att 

njuta av livet och ha kul. Individer i eftergivna samhällen har en positiv attityd och är 

optimistiska. 

  



15 

2.4.3 Komparativ analys av länderna 

Diagrammet nedan visar en överblick av den tyska och svenska kulturen enligt Hofstedes 

dimensioner (2014b, c). 

 

Figur 2.3 Svensk och tysk kultur enligt Hofstedes kulturdimensioner, fritt efter Hofstede (2014b, c). 

Enligt Hofstedes kulturdimensionsteori ser vi att graden av maskulinitet, osäkerhetsundvikande, 

pragmatism och eftergivenhet är det som skiljer mest mellan Tyskland och Sverige. Tyskland är i 

hög grad ett maskulint samhälle i kontrast till Sverige som ligger på andra sidan av skalan och 

därför definieras som ett feminint land. Detta medför att det sannolikt kommer vara skillnad på 

arbetsplatserna gällande nivån av empati och hierarki. Vidare är Tyskland ett mer 

osäkerhetsundvikande land än Sverige, vilket tyder på att de har fler fasta sociala koder och är 

mindre toleranta för okonventionellt beteende och idéer. I kontrast till detta har Sverige en mer 

avslappnad inställning till principer och fokuserar snarare på vad som är praxis. Gällande 

dimensionen pragmatism har Tyskland en hög skattning, medan Sverige inte visar någon särskild 

preferens. Detta innebär att Tyskland i större grad accepterar tradition och är långsiktiga med 

fokus på belöning i framtiden. Med en högre grad av pragmatism anser de att det är av stor vikt 

att vara långsiktiga och accepterande för olika situationer.  

Den sista dimensionen som skiljer är att Sverige har en högre grad av eftergivenhet än Tyskland. 

Det innebär att svenskar i större grad anser att det är viktigt att njuta av livet och ha roligt. 

Tyskland anser till en större grad att önskan om en sådan tillfredsställelse bör begränsas av 

sociala normer, genom hierarkisk struktur. De har en ganska låg grad av eftergivenhet, vilket 
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innebär att de klassificeras som återhållsamma, relativt Sverige skiljer sig denna dimension 

märkbart. 

2.4.4 Kritik mot Hofstedes kulturdimensionsteori 

Nakata (2009) presenterar att ett flertal grundprinciper har vuxit fram från Hofstedes arbete och 

har dominerat den tvärkulturella forskningen sedan 1980-talet. Vidare skriver Nakata (Ibid.) att 

Hofstede har definierat kultur som normer, vilka växer fram i samhället och att dessa normer inte 

nödvändigtvis behöver spegla den faktiska kulturen som finns. Nakata skriver vidare att enligt 

Hofstedes synsätt är alltså normerna en direkt konsekvens av kulturer och det går därmed att 

undersöka normerna för att definiera kultur. Detta menar Nakata inte behöver vara fallet då 

normer kan vara påtvingade eller på annat sätt inte kopplade till kultur.  Vidare skriver Nakata att 

egenifyllda blanketter inte mäter kultur på ett lämpligt sätt, då kultur inte går att kvantifiera. 

Nakata anser inte att medelvärden och rangordning kvantifierar kultur på ett effektivt sätt. Vidare 

skriver Nakata (2009) att kultur inte är kluster inom geografiska områden, utan det kan finnas 

många uppdelningar av kultur inom länder och även kulturer som sträcker sig över landsgränser. 

Nakata påpekar därför att använda länder som avgränsning för kultur kan vara missvisande. 

2.5 Ledarskap 
Att be individer beskriva egenskaper hos en bra ledare är som att be dem att beskriva sin kultur, 

då ledaren är kulturens hjälte och därmed en förebild hur individen ska bete sig. Ledarskap 

innefattar både symboler och hjältar, vilket är två delar av vad en individ tillsammans med 

ritualer och värderingar anser vara sedvänja. (Hofstede et al. 2011.) Då dessa fyra nivåer bygger 

på varandra, går det att härleda att kärnan i detta, värderingar, är en produkt av den nationella 

kulturen och därmed är det sannolikt att vad som definieras som bra ledarskap kan vara snarlikt 

inom den nationella kulturen. 

I Lena Zanders avhandling från år 1997 presenterar hon väsentliga skillnader mellan Sverige och 

Tyskland. Hon uppger att det som värderas högt hos tyskar är bland annat att ha tydligt styrfokus 

och hierarki. Detta är i kontrast till Sverige där Zander (1997) beskriver de viktiga värdena som 

instruerande och inspirerande.  

2.5.1 Tyskt ledarskap 

Enligt World Business Culture (2013) är chefer i Tyskland duktiga och kunniga inom sina 

respektive områden och visar på tydligt, starkt ledarskap. Ledarskapsstilen är auktoritär och 
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delaktig: chefer undviker tvister och föredrar att fokusera på arbetsintressen och goda 

arbetsrelationer. De ger tydliga besked och underordnade följer direktiv och rutiner. Vidare 

skriver World Business Culture att tyska chefer använder sig av direkt kommunikation och tar 

snabba beslut. Underordnade tenderar att respektera sina överordnades kunskaper och ledarroller 

påverkar deras vilja att genomföra instruktioner positivt. Ansvaret delas ut av chefen till den 

anställd som chefen anser har förmågan att klara av uppgiften. Tyska chefer är inte spontana utan 

följer långsiktiga strategier och har en låg beredskap för förändring. (World Business Culture, 

2013.) 

I Lena Zanders avhandling från år 1997 presenterar hon att tyskar har ett fokus på att styra 

företaget när det kommer till egenskaper som är viktiga hos en ledare. Vidare presenterar hon att 

tyskar vill att ledaren är auktoritär och har en tydlig ledarskapsstil. Hon kallar den tyska 

ledarskapsstilen för auktoritärt styrande. De faktorer som blev högt rankade hos tyska 

arbetstagare gällande hur en ledare bör vara är auktoritär, övervakande, styrande samt ha 

kontinuerlig uppföljning av arbetstagarens framsteg genom mål och förväntningar. (Zander, 

1997, s.175 & 307ff) 

2.5.2 Svenskt ledarskap 

En ledare i Sverige ska inspirera och entusiasmera medarbetare att göra sitt bästa för att nå den 

uppsatta visionen. Ledaren ska vara ärlig, trovärdig och arbeta för företagets bästa utan att sätta 

sitt ego framför allmännyttan. Vidare är det av vikt att ledaren fokuserar på att bygga en bra 

gruppkänsla i organisationen. Dessa attribut fokuserar mycket på karismatiska drag och att 

ledaren ska ha en grupp-orienterad ledarskapsstil. Detta målar upp en bild av en inflytelserik 

person, men när det kommer till det löpande arbetet efterfrågar medarbetarna att arbeta i grupp 

med enbart överläggning från ledaren. Ledaren bör undvika övervakning och att instruera för 

mycket. (Holmberg & Åkerblom, 2006.)  

I Sverige är arbetsgivares/arbetstagares relation ett kontrakt som bygger på ömsesidigt utbyte. 

Anställning och beslut om befordran är baserat på meriter. (Hofstede, 2014c.) En bra chef ska 

enligt svenskars preferenser stötta sin personal och beslutsfattandet bör ske genom inblandning 

av underordnade. Chefer strävar efter samförstånd och människor värderar jämlikhet och 

solidaritet i arbetslivet. Makten är decentraliserad och chefer litar på sina anställdas erfarenheter. 

Kontroll är inte uppskattat och inställningen till chefer är informell och avslappnad. (Ibid.) 
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Zander (1997) presenterar i sin forskning att svensk ledarskapsstil liknar de andra skandinaviska 

ländernas. Önskat ledarskap innefattar ett fokus på att leda, men med en låg nivå av 

intrapersonligt ledarskap4. Vidare presenterar hon att arbetstagare i de skandinaviska länderna 

föredrar en högre grad av auktoritet, varför den önskvärda ledarskapsstilen i dessa länder kan 

kallas för auktoritärt instruerande. I studien framkommer det att bland de tillfrågade är det 

skandinaver som inte vill bli övervakade. En bra svensk ledare bör alltså, enligt studien, undvika 

att övervaka sina underordnade och bör istället inspirera och vara instruerande. (Zander, 1997, 

s.307.) De faktorer som blev högt rankade i Zanders studie är auktoritet, instruerande, att 

kommunicera med arbetstagaren samt vara intresserad av de anställdas privatliv.  

2.6 Organisationskultur 
Organisationssociologer har i över 50 år betonat organisationens mjuka aspekter och att använda 

termen kultur för denna mentala mjukvara är ett bekvämt sätt att beskriva det på. Hofstede et al. 

(2011) skriver att organisationskulturer däremot skiljer sig från nationella kulturer. 

Organisationen är ett socialt system som medlemmarna i organisationen inte har vuxit upp i och 

istället till någon nivå själva valt att bli en del av. Hofstede et al. (2011) skriver vidare att 

forskning om nationell kultur bara kan användas till viss del för att öka förståelsen om 

organisationskulturer.  

I lökdiagrammet nedan visas ett sätt kultur kan komma till uttryck i olika nivåer. Dessa fyra 

termer som presenteras anses tillsammans kunna beskriva de kulturella manifestationer som 

finns enligt Hofstede et al. (2011). Dessa är symboler, hjältar, ritualer och värderingar som här 

nedan avbildats som olika lager i en lök.   

                                                 
4
 Ledare leder underordnade 
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Figur 2.4 Lökdiagrammet visar kulturella manifestationer på olika nivåer, fritt efter Hofstede (1991). 

De ytligaste kulturella manifestationerna är symboler, vilket visas som den yttersta delen i figur 

2.4. Symboler är exempelvis klädkoder. Värderingarna är den djupaste formen av kultur hos en 

individ och därmed grunden till allt som denne gör. Hjältar, exempelvis ledare, är grundade på 

värderingarna och är ett uttryck för den nationella kulturen. En ledare personifierar vad som 

anses vara eftersträvansvärt inom en kultur och blir därmed en direkt spegling av kulturen. Även 

ritualer är grundade på den nationella kulturens värderingar och manifesteras genom exempelvis 

fikaraster, gemensamma luncher eller andra sociala aktiviteter. Organisationskultur är oftast 

bestående av de yttre delarna som tillsammans skapar en sedvänja. På en arbetsplats går det 

därför att se genom klädkoder, föreskrifter, ledarna och aktiviteter hur organisationskulturen ser 

ut. (Hofstede et al. 2011.) Nivåerna bygger på varandra, vilket gör att det som ligger under 

påverkar resten. I mitten finns den centrala delen, nämligen en individs värderingar. Dessa är en 

produkt av den nationella kulturen som barn föds in i och därmed formas av omgivningen. 

Genom detta ser vi det som att den nationella kulturen utgör en kärna i organisationskulturen 

genom sin påverkan på värderingar. 

2.6.1 Tysk organisationskultur 

Robert Moran et al. (2007) skriver i sin bok att tyskar anses vara flitiga, hårt arbetande, 

reserverade och känslomässigt distanserade jämfört med andra länder. De uppfattas generellt 

som noggranna med sin metodiska, beräknande precision i sina handlingar och har ett rykte om 

sig att vara petiga och producera hög kvalitet. (Moran, Harris & Moran, 2007, s. 545.) Vidare 

skriver Moran et al., att detaljplanering och genomförandet av projekt är två processer som är 
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vitala i den tyska organisationskulturen. Den generella bilden av tyskar är att de organiserar sin 

tid effektivt istället för att vänta och se vad som händer. (ibid.) 

Enligt Europeiska Kommissionens (2013) publikation Passport To Trade5 är det tyska folket 

känt för att kräva respekt och de förväntar sig seriöst arbete i företagssammanhang - oetiskt 

beteende sätter stopp för framtida företagsrelationer. Många aspekter av tyskt arbete är 

definierade och reglerade av struktur i institutionella sammanhang i till exempel lagar, regler och 

rutiner. Lagar och regelverk tillåter individen att veta vad som förväntas av dem så att de kan 

planera sina liv därefter. Avgränsning av folk, platser och saker är den säkraste vägen till ett 

strukturerat liv. (ibid.) 

Tyskar gillar inte överraskningar och plötsliga förändringar i företagstransaktioner – även 

positiva sådana – är ovälkomna. Affärsverksamhet värderas som seriös och tyskar tycker inte om 

humor i företagssammanhang. (Moran, Harris & Moran, 2007, s. 547.) 

2.6.2 Svensk organisationskultur 

Svenskar är flexibla när det kommer till planering och mötesstruktur. De har avslappnade möten 

med humor och spontana diskussioner utan att strikt följa en agenda. (Swedish Institute, 2014.) 

Swedish Institute (2014) menar att svenska arbetsplatser är byggda på samarbete, respekt och 

personligt ansvar. Detta märks genom platta hierarkier och vikten av balans i livet ger den 

svenska affärskulturen utrymme för medarbetare att utvecklas som individer. Strikt hierarki är i 

stort sett obefintlig och allas roll i företagen ses som viktig. Chefer diskuterar ofta beslut med 

kollegor, oftast med en öppen dörr-policy, för att få återkoppling. (Swedish Institute, 2014.) 

Den generella bilden av svenskar är att de analyserar scenarier från olika vinklar och kommer till 

en koncernövergripande överenskommelse innan de byter tillvägagångssätt. Denna typ av 

överenskommelse är baserad på att alla är ödmjuka och visar ömsesidig respekt samt att de tar 

ansvar för sina uppgifter. Ömsesidig förståelse är centralt för beslutsfattandet. (Ibid.) 

Svenskar anser att glada, friska medarbetare är de mest produktiva och effektiva. Under 

fikapauserna möts medarbetare och chefer informellt och kan prata om sitt arbete och även 

privatlivet. På svenska arbetsplatser anses det viktigt att ha en sund balans mellan arbets- och 

privatliv. (Ibid.) 

                                                 
5 En kulturbarometer finansierad och godkänd av Europeiska kommissionen gjord av Salford Business School. 
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2.7 Sammanfattning av litteraturgenomgång 
Hofstedes dimensionsteori och Lena Zanders avhandling ligger till grund för vår uppsats som 

även är kompletterad med facklitteratur, artiklar och annat relevant publicerat material. Detta ger 

oss ett brett perspektiv på vad som kan definiera de två kulturerna och hur de kan komma till 

uttryck. Vi har valt att presentera de beskrivningar av kultur som vi har hittat för att ge en bred 

bild över hur olika det kan vara inom svensk respektive tysk kultur. Materialet har använts så att 

vi kan dra paralleller mellan svenska arbetstagare i tyska organisationer i Sverige och därför har 

vi valt att förklara båda kulturerna med hjälp av de utvalda källorna. 

 I figuren nedan presenteras en sammanfattning av litteraturgenomgången. Den nationella 

kulturen är grunden till både ledarskap och de kulturella manifestationer som tillsammans 

kommer till uttryck i en organisationskultur.  

 

Figur 2.5 Modell skapad av författarna utifrån studerad teori 

Den nationella kulturen påverkar både organisationskulturen och ledarskapet. Detta genom att 

den nationella kulturen influerar en individs värderingar, hur individen uppfattar världen, vad 

som har någon symbolik med mera. Ledarskap speglar vilken nationell kultur som influerar 

organisationskulturen, genom att ledarskapet bestämmer hur saker bör göras och värderas. Detta 

bestämmer ledaren utifrån sina egna uppfattningar, som är formade av sin omgivning. Genom att 

observera organisationskulturen på en arbetsplats går det sedan att jämföra den med Hofstedes 
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kulturdimensioner för att se om det finns några liknande drag mellan organisationskulturen och 

den nationella kulturen och därmed se vad som är ett önskvärt beteende på en arbetsplats.  

3. Metod 
Undersökningen är en fallstudie gjord på fyra företag i Sverige med tyska moderbolag. 

Inledningsvis samlade vi fakta om Hofstedes kulturdimensioner samt annan relevant litteratur. 

Utifrån det materialet skapade vi ett teoretiskt ramverk för uppsatsen som även blev grunden för 

våra intervjuer. Sen analyserades intervjuerna och jämfördes med den faktan vi erhållit från 

teorin.  

3.1 Teorival 
Utifrån relevant litteratur har vi utvecklat en djupare kunskap om organisationskultur i Tyskland 

och Sverige samt om Hofstedes kulturdimensioner gällande nationell kultur. Vidare har vi använt 

Hofstedes lökdiagram, svenska institutets facklitteratur, Europeiska kommissionens 

egenpublicerade material och vetenskapliga artiklar. Sist har vi använt oss av World Business 

Cultures egenpublicerade fackmaterial och Lena Zanders avhandling från 1997. Boken av Moran 

et al. (2007) har hjälpt oss att hitta skillnader mellan den tyska och svenska 

organisationskulturen. Vi har dessutom använt oss av relevanta publikationer för 

näringslivsaktörer som är aktiva i Tyskland och Sverige, vilket innefattar bland annat 

utrikesdepartementets hemsida, information från ambassader samt Europeiska Kommissionens 

forskning. 

3.2 Intervjuer 
Undersökningen behandlar sex dimensioner av kultur i samhället. Vi valde att genomföra en 

intervjustudie, istället för en kvantitativ metod, för att få en bättre förståelse; detta i enlighet med 

Nakatas (2009) kritik.  Frågorna är skapade med grund i vår tolkning av litteraturstudien för att 

söka svar på huruvida det finns kvar spår av den tyska kulturen i tyska organisationer i Sverige.  

Vi valde att intervjua fyra anställda på tyska företag i Sverige. Samtliga intervjuer har gjorts via 

telefon och vi har ställt samma 16 frågor till alla våra respondenter. Vid telefonintervju samlas 

information in på ett effektivt sätt samtidigt som det finns möjlighet att ställa följdfrågor. Risken 

med denna typ av intervju är att respondenten inte känner sig bekväm eller är lika ingående över 

telefon som vid ett möte. Vissa frågor har kompletterats med följdfrågor för att kunna utveckla 

en djupare förståelse av respondentens resonemang. Fördelen med att ställa följdfrågor till 
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intervjupersonerna är att företagen skiljer sig åt och respondenterna svarar olika – vissa 

respondenter har en annan syn på vissa delar, vilket vi tycker är intressant att undersöka närmare. 

Samtalen har spelats in och sedan transkriberats. Transkriberingen har därefter bearbetats och 

essensen av intervjuerna presenteras i en sammanfattad version under avsnittet 5.1 Intervjuer. 

Vidare har intervjuerna legat till grund för vår analys relativt vår insamlade teori. 

3.2.1 Urvalsgrupp 

För att komma i kontakt med företag som har verksamhet i både Tyskland och Sverige 

kontaktade vi Tysk-Svenska Handelskammaren. Vi sökte igenom medlemsdatabasen och hittade 

kontaktuppgifter till tyska företag med dotterbolag i Sverige. Vi tog kontakt via mail med 40 

olika företag, varav 4 tackade ja till intervju.  

Respondenterna är svenska och jobbar i tyska företag, med verksamhet i Sverige. Respondenten 

B var VD på Tooltechnic Systems AB, fortsatt kallat TTS (Festool), under fem års tid och har 

under 23 år varit aktiv inom företaget. Respondent C har valt att vara anonym och vi har därför 

även hittat på namnet Tyskia AB. För att vara konsekventa har vi valt att koda namnet på 

samtliga respondenter.  

I matrisen nedan presenteras våra intervjupersoner. Matrisen är indelad efter respondenten, 

personens position i företaget, vilken organisation individen representerar samt år inom 

företaget. 

Respondent Position Organisation År i företaget 

A Informationschef Siemens 8 år 

B VD TTS (Festool) 23 år 

C VD - Assistent Tyskia AB 12 år 

D Nordenchef Kärcher 15 år 

Figur 3.1  Matrisen ovan presenterar våra respondenter 

3.2.2 Operationalisering 

Intervjufrågorna har utvecklats ifrån våra egna tolkningar av Hofstedes kulturdimensionsteorier 

och syftar till att fånga in respektive dimension i varje frågeavsnitt. Frågorna (se bilaga 1) var till 

grund för vår intervju och vi kompletterade med uppföljande frågor som var relevanta för vår 
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analys. Vi ansåg att det var bättre att utveckla egna frågor för att erhålla den information som är 

relevant för denna uppsats, istället för att använda frågor som redan finns att tillgå från annan 

forskning. Dimensionerna är uppdelade så att maktavstånd behandlas i fråga 1-2, 

individualism/kollektivism 3-6, maskulinitet/femininitet 7-8, osäkerhetsundvikande 9-10, 

pragmatism/normativitet 11-12 och eftergivenhet/återhållsamhet 13-14. Vi har utformat frågorna 

på detta sätt för att operationalisera kulturbegreppet och göra det lättare för oss att se trender hos 

respondenten. De två ytterligare frågorna, 15-16, behandlar organisationskultur. Vidare ämnar vi 

fånga in ledarskap under maktavstånd.  

3.3 Undersökningens tillförlitlighet 

Enligt Hofstede (2011) ändras inte kulturella normer och åsikter från en dag till en annan, utan 

förändras över lång tid. Detta tyder på att om denna undersökning skulle göras om inom en 

kortare tidsperiod skulle sannolikt resultaten vara snarlika. I enlighet med Saunder, Lewis & 

Thornhills (2012) definition av reliabilitet anser vi därför att resultatet i denna uppsats är relativt 

stabilt och pålitligt över tiden.  Enligt Saunders et al. (2012) definition av intern reliabilitet 

gällande hur intervjufrågorna är utformade, är den interna reliabiliteten i denna undersökning 

relativt hög. Genom semistrukturerade intervjuer istället för en enkätundersökning kan vi 

förtydliga begrepp under samtalen. Det minimerar risken för att respondenterna skall misstolka 

frågorna. Risken finns att vi som intervjuare misstolkar svaren, men då vi båda har behandlat 

svaren hoppas vi ha gett en korrekt återgivelse av det respondenten menade.  

Vidare är det av intresse att se hur väl intervjun faktiskt mäter det vi ämnar mäta. För oss innebär 

det alltså hur väl intervjun mäter hur det ser ut på arbetsplatsen och att det även finns utrymme 

för individens åsikter att komma till uttryck. Vi anser att den interna reliabiliteten, enligt 

Saunders et al. (2012) definition är relativt hög då frågorna är utformade efter Hofstedes teori om 

kulturdimensioner och är kopplade till varje dimension. 

Vidare är den externa validiteten (Bryman & Bell, 2007) av vikt att granska i denna studie. Vi 

genomför intervjuer där respondenterna har valts ut med grund i att ge en tydlig bild av den 

rådande ledarskapsstilen i tyska organisationer i Sverige. Däremot är det ett begränsat urval i och 

med att studien inte är genomförd på en bredare massa som är representativ för hela landet. Detta 

gör att vi inte anser att vårt resultat är generaliserbart för en hel befolkning, men däremot kan 
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exemplifiera huruvida moderbolagets nationella kultur påverkar organisationskulturen i 

dotterbolagen i Sverige. 

Genom att detta är intervjuer genomförda med respondenter, där de ska berätta om sitt eget 

företag, anser vi att det finns en stor risk för subjektivitet, vilket kan påverka resultatet. Vi anser 

att detta är generellt en risk när det kommer till intervjuer och målet i denna uppsats är att få en 

relativt objektiv bild. Dock anser vi att då uppsatsen behandlar organisationskultur, är individens 

egen perception om hur det förhåller sig på arbetsplatsen viktig information, även om den är 

subjektiv.  

Hofstedes kulturdimensionsranking anser vi är en subjektiv tolkning av en kvantitet data och då 

de ländernas siffror levereras som absoluta tal. Vi kan inte ta reda på om skillnaden mellan 

länderna är signifikanta. Därför har vi valt att tolka siffrorna som en intervallskala. Det finns ett 

numerisk värde, men vi säger inte att ett land som är rankat 20 är dubbelt så 

osäkerhetsundvikande som ett land med rankingen 10.  

3.4 Metoddiskussion 
Alla kulturforskare är färgade av sin egen kultur när de presenterar sin tolkning av sin forskning, 

varför vi anser att alla våra källor inte är helt objektiva. Detta är något vi har noterat i vår 

litteraturstudie och vårt mål är att vara sakliga. I denna uppsats använder vi oss av Hofstedes 

dimensioner för att utforma intervjufrågor och analysera svaren för att se huruvida den tyska 

eller svenska kulturen genomsyrar företagen. Vi utgår alltså ifrån Hofstedes generaliserade bild 

av den svenska och tyska kulturen. För att motarbeta att vår kultur formar hur vi tolkar svaren, 

har vi tittat exakt vad vår teori skriver om respektive kultur och sedan återgett exakt det som 

respondenterna uppgav, utan att lägga någon värdering i det. Vid analysen har vi sedan jämfört 

teori och intervjusvar med varandra för att se om något är liknande, och om vi kan tyda någon 

trend gällande nationell kultur.  

För att försöka stävja generaliseringar baserade på vår begränsade data, har vi jämfört våra 

resultat med tidigare forskning om organisationskultur för att få ett bredare perspektiv. Genom 

att vi har genomfört intervjuer och skapat egna frågor, kan vår egen kultur påverkat hur vi har 

tolkat svaren och även hur vi har formulerat frågorna. Vidare är studien begränsad i och med att 

den enbart har genomförts med respondenter i Sverige och har därför ett ensidigt perspektiv. 

Studiens omfattning gör att vi enbart kan uttala oss om våra fallföretag.  
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4. Resultat 

4.1 Maktavstånd 
Respondent A på Siemens AB beskriver den tydliga organisationsuppdelningen som finns på 

Siemens. Arbetstagarna har en tydlig funktion och vet hur delarna förhåller sig till varandra, 

företaget har en tydlig hierarki med en tydlig arbetsfördelning mellan chef och anställd. Siemens 

är uppbyggt av olika sektorer och sektorerna har samma värderingar och riktlinjer. 

Respondent B på TTS (Festool) berättar att företaget numera har en tysk VD för Sverige, vilket 

har påverkat ledarstilen. Det är betydligt mer hierarkiskt idag än det var tidigare med en mer 

tydlig struktur. B uppger att det är mer ”peka med hela handen”- ledarskap, än det var tidigare i 

Sverige. Vidare berättar han att de styrs rätt hårt idag med tydliga besked. Nu är fokus på att få 

en instruktion, ”så gör vi” alternativt ”så gör vi inte” och sedan är det inga vidare diskussioner i 

större utsträckning. 

Tyskia AB har en hierarkisk struktur och chefskapet är uppdelat på Sverige och Tyskland. Det 

finns en VD i Sverige som är ansvarig för personalen och personalfrågor, men även ansvarar för 

försäljningen i Norden och Baltikum tillsammans med tyska chefer. Vidare berättar C att 

moderbolaget styr mycket när det kommer till verksamheten i Sverige.  

Respondent D som representerar Kärcher säger att de har en organisation med en VD och genom 

att företaget finns i många länder har länderna landschefer. Landscheferna får sina direktiv och 

mål ifrån huvudkontoret i Tyskland. Under landscheferna finns bland annat regionschefer och 

ekonomichefer. Alla chefer vet sin funktion och har tydliga mål och riktlinjer. Landscheferna 

återkopplar till Tyskland hur det har gått för landet i stort och åker ofta på möten där alla 

landschefer världen över är med. 

4.2 Individualism/kollektivism 
Respondent A förklarar att funktionen en individ har i företaget påverkar om man arbetar i grupp 

eller inte. Vidare berättar hon att individerna har ett individuellt ansvar för sin funktion men att 

det kan skifta. Det finns även projekt som individer arbetas tillsammans inom. Alla medarbetare 

bedöms individuellt genom mål. Målet är baserat på den egna prestationen, men kan för vissa 

baseras på provision. Det innebär att en del av lönen är beroende av hur det går för företaget och 

en annan del av hur det har gått för ens egna prestationer under året. A anser att de har en öppen 
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kultur på arbetsplatsen, där A själv är välkomnande för besök på sitt kontor genom att ofta ha sin 

dörr öppen. 

Respondent B berättar att tyskarna gärna arbetar självständigt och det är något som märks av 

med en tysk VD på företaget. Individerna i gruppen har svårt att se utanför det sammanhanget 

och B liknar grupperna vid små kungariken, som tid till annat, driver sin egen politik inom 

företaget. Vidare berättar B att TTS (Festool) har många grupp-, avdelnings- och ledningsmöten 

med tydliga processer. Företaget har i sin lönestruktur en procentandel som är rörlig och 

beroende av individens personliga mål. Ledningen mäter därför ett helhetsresultat och ett 

individuellt resultat, vilket gör arbetstagare beroende av den egna prestationen och att företaget 

går bra, förklarar B. På TTS (Festool) har många sina dörrar öppna och kontorslandskapet är 

även det öppet. B berättar att i stort kan man gå till vem som helst, när som helst och ha ett 

samtal utan att ha avtalad tid. ”För att vara ett tyskt företag har vi en rätt öppen och medgörlig 

attityd” säger B. 

Respondent C berättar att grupparbete förekommer mellan säljarna och innesäljarna. Säljarna 

ingår också i ett större team som har en chef placerad i Tyskland. Därutöver finns det samarbete 

på andra nivåer, exempelvis mellan de som arbetar på kontoret. Vidare berättar C att resultaten 

både är grupp- och individfokuserade. Alla anställda har individuella målsättningar de ska uppnå, 

medan VD:n är ansvarig för hela regionen. C berättar att det är viktigt för alla i företaget att det 

går bra individuellt och för hela koncernen. På Tyskia AB är det för det mesta välkommet att 

komma in på varandras kontor genom ett relativt öppet klimat.  

D berättar att på Kärcher arbetar de mot ett gemensamt mål som alla är införstådda i. Alla vet att 

de måste prestera i sina respektive områden på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt. Moderbolaget 

sätter upp mål som kontoren ska uppnå. Dörren är alltid öppen på D:s kontor. I det avseendet 

finns det ingen hierarki i Sverige, alla hade gemensamma mål och stämningen är bra. ”Alla 

visste att någon fattade besluten i toppen men alla var med i gänget så att säga” säger 

respondenten. 

4.3 Maskulinitet/femininitet 
På Siemens är de måna om mångfald och att låta personligheten komma till uttryck. Respondent 

A ser det som positivt att alla är olika och låter individer med olika personligheter och 

bakgrunder arbeta tillsammans. Personligheten kommer till uttryck genom att individer 
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exempelvis har bilder på sina barn vid skrivbordet. Vidare berättar A att klädkoden på 

arbetsplatsen är ganska avslappnad, “enda kravet vi har är väl hel och ren”, säger A.  

TTS (Festool) är ett familjeföretag, berättar B, som är månt om att arbetstagarna även tar hand 

om sin egen familj. Detta kommer till uttryck genom att de anordnar familjedagar och på annat 

sätt tar hand om sina anställda. B berättar att han har upplevt att i Sverige har arbetstagarna 

ibland försökt utnyttja detta, då de försöker få mer än vad de är berättigade till. Vidare berättar B 

att TTS (Festool) har en policy som kallas eleven personal values som fungerar som riktlinjer för 

hela företaget. Detta innefattar att arbetstagare ska visa respekt, öppenhet, ärlighet, 

samarbetsvilja och så vidare. När en individ börjar på företaget genomgår denne en utbildning, 

där denna policy och andra värderingar inom företaget lärs ut. Vidare uppger B att företaget inte 

har någon klädkod utan att det är ganska avslappnat. ”Tysken klär upp sig på dagen och ner sig 

på kvälle, vi gör tvärtom” avslutar B. 

Respondent C berättar att på Tyskia AB är alla hårt pressade tidsmässigt. Alla säljare reser 

mycket och är sällan på kontoret. Företaget har ett antal säljmöten per år med sociala aktiviteter 

på några av dem. Kick-offer förekommer sällan. De anställda har foton på sina barn på 

anslagstavlan och barnen kommer också med till kontoret ibland. På grund av tidspressen blir det 

inte gemensamma fikaraster så ofta. Vidare berättar C att det inte finns någon strikt klädkod på 

kontoret i och med att besök inte förekommer så ofta. Säljarna anpassar sin klädstil efter 

kunderna som ska besökas.  

Respondent D säger att de alltid åker ut och äter gemensam lunch. ”Det finns ingen rang på det 

viset; de som vill åka med och käka får göra det” säger D. Stämningen på Kärcher är väldigt 

trivsam och alla har en trevlig ton till varandra. Anställda kan ta med sina barn till företaget för 

att se hur föräldrarna jobbar. Stämningen är överlag avslappnad och det finns inget krav på 

klädkod. Självklart visar man andra chefer respekt på möten genom att ta på sig en kostym men 

detta är bara av respekt och inget tvång avslutar respondenten.   

4.4 Osäkerhetsundvikande 
A förklarar att Siemens har tydliga processer, policys och riktlinjer. De har bland annat ett 

verksamhetssystem där det är nedskrivet hur processer och flöden ska fungera. När det kommer 

till framtiden, berättar A vidare, att de har en tydlig affärsstrategi som gäller globalt. Siemens 

lägger upp långsiktiga mål och planer efter globala trender vilket gör att A ser ljust på framtiden. 
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Genom att uppdatera sig om de rådande trenderna hoppas Siemens vara förberedda inför det som 

komma skall. A berättar vidare att genom Siemens breda verksamhet varierar resultaten över tid, 

vilket leder till att det går sämre för vissa och bättre för andra i företaget, men överlag ser det 

positivt ut. 

Respondent B uppger att TTS (Festool) har nedskrivna regler som gäller alla arbetstagare. I 

övrigt uppger respondenten att de har en ganska öppen och medgörlig attityd samt att det inte är 

mycket som är tabu. B ser positivt på TTS (Festool) framtid och berättar om resan företaget har 

gjort och vilka utmaningar som det har medfört. B berättar att de har goda utsikter för framtiden 

och reflekterar över vad som saknas i nuläget. Efter chefsbyten med mera är Festool tillbaka på 

rätt bana igen och företaget går enligt honom åt rätt håll. 

Respondent C berättar att på Tyskia AB finns det riktlinjer och regler som gäller specifikt för 

Sverige. Dessa formuleras av bolaget och innefattar det som rör personalen, exempelvis 

arbetstid. Det övriga som rör koncernen i stort kommer från moderbolaget. Reglerna kan vara lite 

olika beroende på vad man arbetar med. När det kommer till framtiden, berättar C att det händer 

mycket hos moderbolaget vilket medför förändringar i organisationen. 

Respondent D säger att Kärcher har nedskrivna regler. De har även mer informella riktlinjer som 

redogör för hur individer ska bete sig på jobbet. Reglerna är något som alla indirekt är 

införstådda med och är exempelvis saker som hur individer ska bete sig på arbetsplatsen och 

vilka tider man jobbar. D ser heller inga stora hinder framöver; i och med att företaget är 

självklar marknadsledare ser D positivt på framtiden.  

4.5 Pragmatism/normativitet 
Respondent A älskar processer. Siemens är ett stort företag och det går inte att alla jobbar efter 

eget sätt. A anser att Siemens måste ha tydliga processer och tydliga ledare för projekt samt för 

att få tydlighet, struktur och “ordning och reda” i företaget. När Werner von Siemens grundande 

företaget år 1847 hade han en tydlig riktning som genomsyrar företaget än idag. A berättar att 

von Siemens tänkande bestod i långsiktigt ansvarstagande och att företaget inte ska sälja 

framtiden för kortsiktig vinning.  

Respondent B är mer dynamisk och pragmatisk av sig genom att ta beslut med grund i 

magkänslan. B har ofta ett långsiktigt tänk och känsla som grund till besluten, i kontrast till hur 
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tyskar fungerar som ofta kräver alla siffror, data och fakta innan beslut tas. Däremot ser B att 

TTS (Festool) i Sverige sköts av en mer strikt agenda i och med att det är en tysk i ledningen. B 

berättar att företaget arbetar långsiktigt med detaljerade 5-årsplaner och detaljerade budgetar som 

görs upp ett halvår innan nästa år. B är själv skeptisk till denna detaljstyrning då han oftast 

upplevt att marknaden inte ser riktigt likadan ut idag som om ett halvår.  

Respondent C berättar att företaget arbetar mer dynamiskt i Norden än i Tyskland. C anser att det 

svenska företaget är mer flexibelt, vilket beror på att de anställda är vana vid att utföra flera olika 

slags uppgifter, beroende på att personalen inte är så stor. De tyska bolagen har ofta många 

anställda och då sköter varje individ sin sak. VD:n i Sverige arbetar långsiktigt och ser 

möjligheter för framtiden. Moderbolaget informerar inte mycket om hur de ser på framtiden, så 

för en svensk kan det ibland verka som de tänker kortsiktigt berättar C. 

Respondent D arbetar efter en mer dynamisk arbetsgång. D anser att ingen kan dra ett streck och 

säga att så här ska det bli, utan alla måste följa den utveckling som sker i omvärlden. Inträffar det 

någonting oförutsett, måste organisationen kunna anpassa sig därefter. Vidare berättar 

respondenten att de tänker långsiktigt på Kärcher. Ett företag kan inte bygga fastigheter och 

produkter om man följer ett kortsiktigt tänk. 

4.6 Eftergivenhet/återhållsamhet 
På Siemens är resultat det viktigaste på arbetsplatsen menar A. Alla har sina mål och genom 

detta blir det lätt resultatorienterat. A berättar vidare att det förekommer sociala aktiviteter för att 

skapa god stämning. De har mycket god stämning på A:s avdelning, med socialt umgänge vid 

fikat och lunchrasten. 

Respondent B uppger att resultat är det som TTS (Festool) fokuserar på i och med att den goda 

stämningen inte är något som går att leva på. “Ibland är det roligt, ibland inte, men det är 

varierande” säger B. För att ändå ha en god stämning på arbetsplatsen brukar de exempelvis ha 

gratis frukost, gym, friskvårdsbidrag, julbord och vårmiddag etc. B uppger att TTS (Festool) har 

bättre personalvård än 90 % av företagen i Sverige, enligt företagets fackföreningskontakter. 

Respondent C berättar att både resultat och god stämning är viktigt. Går det bra för företaget, blir 

det lättare att arbeta och bättre stämning. För att ha god stämning har koncernen 

diskrimineringsföreskrifter och andra regler för hur de anställda ska uppföra sig mot varandra. 
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Respondent D säger att ”av resultat kommer en god stämning”. Har ett företag inte att bra 

resultat, blir inte heller stämningen bra. “Jag hade inte kunnat sova om jag inte levererade bra 

resultat i och med min roll till Tyskland” säger D. På Kärcher jobbar de annars mycket med god 

stämning. De har exempelvis arrangemang där hela personalen får åka med sina respektive till 

olika ställen om företaget tar de uppsatta målen. Företaget anordnar också trevliga konferenser 

för de anställda, både i Sverige och utomlands. 

4.7 Organisationskulturen 
Respondent A berättar att många av direktiven kommer från det tyska huvudkontoret och att A 

själv har daglig kontakt med medarbetare både i Tyskland och i andra länder. Siemens värderar 

internationella utbyten högt och det är bra att en individ vet hur det fungerar på ett globalt 

huvudkontor i tillägg till ett eget lands kontor. Det som A anser skiljer Siemens i Sverige och i 

Tyskland mest, är företagskulturen och hierarkin. Trots att de båda länderna har samma 

organisation i teorin, beter sig individerna annorlunda både gällande hur de förhåller sig i 

hierarkiska- och i mötessammanhang i Tyskland jämfört med i Sverige. A berättar att i Tyskland 

är cheferna verkligen chefer och distanserade till de underordnade, något som A inte märker av i 

samma utsträckning i Sverige. I mötessammanhang är det ofta mer koncensus som eftersträvas i 

Sverige och ett mer demokratiskt tänk som genomsyrar diskussionsklimatet. I Tyskland upplever 

A att det är strängare på den fronten. A anser att Sverige har en mycket mer öppen kultur i 

kontrast till andra länder. 

Respondent B berättar att det som skiljer TTS (Festool) i Sverige och i Tyskland är att Sverige 

allmänt har en mer öppen attityd, med möjlighet för dialog och med en familjär atmosfär. 

Tyskland är mer toppstyrt och strikt i uppträdandet, även om tyskarna på senare år försöker 

införa en mer familjär atmosfär. I Tyskland arbetar de efter zahlen daten fakten6 där hårda fakta 

är viktigast berättar respondenten vidare. Om en individ får en uppgift förväntas den arbeta 

oavbrutet med denna tills den är slutförd, det blir ett maskinliknande effektivt arbete. När det 

kommer till möteskulturen berättar respondent B att det är skillnad mellan Sverige och Tyskland. 

På möten med tyska arbetstagare är det fakta som gäller, och kommentarer eller att prata rätt ut i 

luften är inte önskvärt. Där är det strikt och en tydlig struktur på mötet. Vidare berättar B att om 

en tysk chef kallar till ett möte där denne önskar få igenom ett beslut kommer beslutet sannolikt 

                                                 
6 Fakta och siffror 
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att gå igenom. På ett svenskt möte är det mer som ett öppet forum – ofta är det mindre struktur 

och fler har mer att säga till om. Vidare berättar B att det är vanligare i Sverige att man får jämka 

besluten. Tyskar accepterar beslut medan svenskar har svårare att acceptera en ordergivning som 

är tuffare. Svenska chefer är överlag försiktigare än tyska, enligt B och är betydligt mer 

undfallande. De har även svårt att ta obehagliga beslut eller ta tag i uppgifter som kan utvecklas 

till problem. Vidare berättar B att det är trevligare i Sverige - folk är öppnare och vågar riskera 

lite mer utan att tänka sig för. B upplever att arbetstagare i Sverige inte fjäskar och är ofta mer 

idérika och påhittiga. Respondenten förklarar att det inte är vanligt att skämta i den tyska 

arbetskulturen, där är affärer seriösa och det är mer fyrkantigt. B tar ofta beslut med magen 

medan tysken tar beslut med zahlen daten fakten (se not 8); tysken tittar gärna på de fakta han 

har för dagen. 

Respondent C uppger att det är mer strikt och mindre flexibelt på moderbolaget i Tyskland, 

förmodligen beroende på att det är många anställda där. I ett litet bolag kan man vara mer 

flexibel än i ett stort. I Sverige är ett kundbesök för det mesta rätt så informellt, vilket inte verkar 

vara fallet i Tyskland berättar C. Allmänt anser C att det svenska arbetsklimatet är lättare och 

flexiblare, medan tyskarna arbetar mer efter en agenda och mer strikt efter en viss arbetsgång. 

Vidare berättar C att i Sverige kan man oavsett nivå ha kontakt med en kund, medan i Tyskland 

är det av vikt att det går via rätt väg, ofta via chefen. Respondenten berättar att det verkar finnas 

en skillnad i möteskulturen; i Tyskland är det ofta en person som bestämmer medan i Sverige är 

det mer diskussion och ett kollektivt beslutstagande. 

Respondent D berättar att hans chefer sitter i Tyskland och att det är kontinuerlig återkoppling 

dit. D anser att de har en väldigt bra kommunikation och att Kärcher i Norden påverkat cheferna 

positivt. “Cheferna är mindre tyska nu än tidigare” berättar respondenten. D startade på Kärcher 

när det var nytt i Sverige och då arbetade de på ett annat sätt. Nu följer företaget ett mer nordisk 

tillvägagångsätt. D liknar Tyskland vid en kostymorganisation, där individer är klädda uppifrån 

och ner i rang med kostym, vit skjorta och slips. Där titulerar de varandra samt använder 

förnamn och efternamn, medan i Sverige används bara förnamn. Annars upplever respondenten 

det som mer hierarkiskt i Tyskland. ”Tyskarna är väldigt duktiga och hårt drivna” fortsätter 

respondenten. ”De har en hierarki som gör att man är chanslös om man inte spelar sina kort 
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rätt. Sverige är ju också väldigt duktiga på att starta bra företag. Båda strukturerna verkar ju 

fungera.” 

5. Analys 
Genom den information vi har erhållit från intervjuerna följer här nedan en analys av det 

empiriska materialet, relativt den information vi har samlat genom de teorier vi har studerat. 

5.1 Maktavstånd 
I intervjuerna framkommer det att samtliga tillfrågade företag uppger att de har en tydlig struktur 

som är hierarkisk med ett centraliserat ledarskap. Detta tyder på att det finns ett maktavstånd 

inom organisationerna men vid intervjuerna framkommer det inget direkt som tyder på att 

respondenterna inte är accepterande för dessa olikheter eller ej. Både den tyska och svenska 

kulturen är rankad liknande gällande maktavstånd, vilket tyder på att individer i dessa kulturer 

borde vara mindre accepterande för ojämlikheter. Vid intervjuerna framkommer det att även om 

det finns en hierarkisk struktur inom organisationerna är det inga tydliga uppdelningar som är 

baserade på någon existentiell ojämlikhet utan snarare att hierarkin fyller en praktisk funktion. På 

de svenska arbetsplatserna finns inget tydligt chefsstyre, utan snarare en tydlig arbetsfördelning. 

På Tyskia AB och TTS (Festool) är de tydligt styrda av Tyskland, vilket gör sig påmint genom 

arbetsdokument och tydliga beslut som inte diskuteras. Där ser vi att det finns en hierarki men 

inte nödvändigtvis en uppgivenhet till att individerna har en plats och inte kan ändra denna. Det 

som har framkommit från respondenterna gällande ledarskapet på arbetsplatserna är att det finns 

en tydlig styrning ifrån det tyska moderbolaget i många fall, medan det i Sverige är en större 

dialog mellan chef och underordnad. Detta tyder på att i det avseendet råder en svensk 

ledarskapsstil i enlighet med Zander (1997) på dessa företag, men med styrning från Tyskland.   

5.2 Individualism/kollektivism 
Både Tyskland och Sverige rankas som individualistiska länder enligt Hofstedes 

kulturdimensionsteori. På Siemens skiftar det huruvida de anställda arbetar i grupp eller ej och 

respondent A uppger att alla medarbetare mäts genom individuella mål. Det tyder på att 

organisationskulturen främjar individuella prestationer. Samtliga respondenter berättar att deras 

företag har en ganska öppen kultur på företaget där spontana möten är välkomna genom att ha en 

”öppen dörr-policy”. Detta bidrar till att även om mycket arbete är individuellt, värderar de 

dialogen med sina kollegor. På TTS (Festool) är det mycket grupparbete, men respondenten 
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uppger att många har svårt att tänka utanför sin grupp och det blir då individuella grupparbeten. 

Samtliga respondenter betonar vikten av att det ska gå bra för företaget i stort och gällande de 

individuella prestationerna, men det framkommer inget som tyder på att det finns friheter för 

individer att utföra självförverkligande ting eller att individer har en strävan att vara del av en 

större gemenskap. På arbetsplatserna framkommer det inte att individerna får något större skydd 

i utbyte mot lojalitet, utan de går till jobbet och arbetar enligt förordningen antingen i grupp eller 

individuellt och får saker gjorda.  

5.3 Maskulinitet/femininitet 
I intervjuerna framkommer en viss grad av femininitet på arbetsplatserna, men det kommer till 

uttryck på lite olika sätt. På Siemens arbetar de mycket med mångfald genom att anställa brett 

och låta personligheter komma till uttryck för att förhoppningsvis få en större lönsamhet. Det 

tyder på att det finns en empatisk tendens, men med prestationsfokus. Vidare är de väldigt 

miljömedvetna i hela företaget och det är något de är väldigt måna om. Miljömedvetenheten är 

något Hofstede tar upp, för att exemplifiera hur feminina kulturer kan komma till uttryck. På 

TTS (Festool) är det fokus på livskvalitet genom att det uppmanas att ta väl hand om sin familj 

och även genom att företaget tar hand om sina anställda genom olika åtgärder. Detta tyder på att 

det även finns en empati som är genomsyrande i företaget, även om det med en tysk chef är 

prestationsorienterat. Vid start på TTS (Festool) vill företaget ge grundläggande värderingar till 

arbetstagaren för att ha ett bra arbetsklimat för bra relationer mellan kollegorna. På Tyskia AB är 

det inte mycket fokus på relationer mellan kollegor på arbetsplatsen, mest för att de ofta arbetar 

väldigt utspritt och det blir svårt att rent praktiskt genomföra det. På Kärscher äter de ofta lunch 

tillsammans för att skapa bra relationer och trevlig stämning. Samtliga företag ger en bild av att 

det finns en viss grad av empati och i vissa fall livskvalitet på arbetsplatsen, men ofta är det 

prestation som i slutändan är viktigt. I vår studie framkommer det att inget av företagen visar på 

en tydlig grad av femininitet. Respondenterna framhåller istället egenskaper som att vara 

prestationsorienterade och vi märker att de är influerade av tyska värderingar. Dock visar våra 

intervjuresultat på att Sverige i kontrast till Tyskland har en betydligt högre grad av femininitet. 

5.4 Osäkerhetsundvikande 
På samtliga av de tillfrågade företagen har de tydliga arbetsprocesser för att försöka säkerställa 

kvalitet i framtiden. Siemens uppger att de har affärsstrategier som då kan vara ett försök till att 

överlista framtiden eller åtminstone vara beredda på det som de tror komma skall. De har även 
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fasta koder på arbetsplatsen, vilket även andra respondenter har. Genom att försöka analysera 

trender och lägga upp strategier hoppas de kunna veta vad som händer i framtiden. Detta är ett 

uttryck för att vara osäkerhetsundvikande, vilket tyder på att den tyska nationella kulturen 

influerar organisationskulturen. Vidare uppger de tre andra respondenterna att de har en ganska 

öppen och medgörlig attityd, även om det finns tydliga arbetsprocesser i grunden. Vid 

intervjuerna framkommer det att det finns en osäkerhet inför framtiden, men samtliga 

respondenter är positiva och lyfter fram företagens långsiktiga planer.   

5.5 Pragmatism/normativitet 
Alla respondenter svarar att de fokuserar på långsiktiga resultat, även om det finns en viss grad 

av dynamik i arbetssättet. Samtliga respondenter ser sin arbetsgivare i ett större sammanhang 

med framtiden som en viktig variabel och är relativt accepterande att det inte går att förklara det 

som kommer hända, även om de planerar för att riskminimera eventuella förändringar. På 

Siemens finns det mycket tydliga processer och en begäran om hög stabilitet, även om inte 

snabba resultat är det huvudsakliga fokuset. Det finns en strävan efter framtida belöningar i 

samtliga av företagen, genom den långsiktiga planeringen. TTS (Festool) har även de en strikt 

planering med 5-årsplaner med önskan om trygghet för framtiden. Tyskia AB är flexibla i 

arbetsgången och tar saker mer som det kommer med fokus på framtiden, vilket tyder på att de 

har ett relativt pragmatiskt arbetssätt. Kärscher visar att de har en dynamisk arbetsgång och ser 

saker utifrån sitt sammanhang och tillfälle.   

5.6 Eftergivenhet/återhållsamhet 
På samtliga arbetsplatser är resultat i fokus inom företaget och att ha god stämning är sekundärt, 

alternativt anses vara en produkt av det goda resultatet. Tyskia AB är en liten arbetsplats och 

respondenten uppger att de har diskrimineringsföreskrifter och andra regler för hur de anställda 

ska uppföra sig mot varandra. Inget framkommer om huruvida de stimulerar arbetstagarna att ha 

roligt på arbetsplatsen. De andra respondenterna uppger att de har sociala aktiviteter. Dock anger 

flera att det är viktigt både med resultat och god stämning. Genom att Siemens är en stor 

arbetsplats uppger respondenten svårigheterna med att samordna alla arbetstagarna för 

gemensamma aktiviteter, men det förekommer på de lokala avdelningarna. Alla respondenter 

uppger vid intervjuerna att god stämning är viktigt och att individer har roligt är av vikt. Vissa 

har åtgärder för att främja detta och inget av företagen har regler för att stävja det. Detta är ett 
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uttryck för en viss grad av optimism, som är karaktäriserande för den svenska nationella 

kulturen.  

5.7 Organisationskulturen 
I organisationskulturen i Tyskland främjas det att vara flitig, reserverad, hårt arbetande och 

känslomässigt distanserad ur ett globalt perspektiv. Jämfört med Sverige, framkommer det att 

respondenterna upplever att företagen i Tyskland är mer distanserade och hierarkiska än det 

svenska kontoret. Siemens uppger att chefer verkligen är chefer och är distanserade till de 

underordnade arbetstagarna i Tyskland, i kontrast till de demokratiska klimatet som 

respondenten upplever i Sverige. Något som samtliga respondenter lägger fram är att svenskar är 

mer flexibla när det kommer till planering och mötesstruktur. Vidare uppger respondenterna att 

Sverige allmänt har en mer öppen attityd, med möjlighet för dialog och med en familjär 

atmosfär. På TTS (Festool) är det fokus på hård fakta, vilket ligger i linje med att tyskar anses 

fokusera på siffror och att vara sakliga. I Tyskia AB:s fall är det att tyskarna arbetar mer strikt i 

och med att det finns regleringar som låter individerna veta vad som förväntas av dem så att de 

kan planera därefter. Intervjupersonerna berättar också om återkopplingen till moderbolaget i 

Tyskland. Kärchers Nordenchef till exempel, åker ofta till Tyskland på möten med andra 

Kärcherchefer runtom i världen. Något annat som framkommer i samtliga intervjuer är hur 

individerna ser på hierarkin i de båda länderna. Respondenterna upplever Tyskland som mer 

hierarkisk än Sverige; organisationen kan se likadan ut, men respondenterna anser att i Tyskland 

finns ett större spann mellan chefer och anställda medan den svenska organisationskulturen är 

plattare.  

6. Diskussion och slutsats 

Syftet med vår uppsats är att se om det finns spår kvar av den tyska nationella kulturen i de 

svenska dotterbolagen. Detta genom att undersöka organisationskulturen i tyska bolag med 

verksamhet i Sverige utifrån Hofstedes kulturdimensioner. 

Det som kan konstateras i våra fallföretag är att de skiljer sig mot den bild av svensk kultur som 

Hofstede visar i sina dimensioner. Vi kan också se att organisationskulturen i de svenska 

dotterbolagen är influerade av den tyska nationella kulturen. Dock är den tyska nationella 

kulturen inte så uppenbar, vilket tyder på att om samma studie skulle genomföras från en tysk 

utgångspunkt skulle fallföretagen eventuellt framstå som svenska. I vår studie framkommer det 
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att inget av företagen visar på en tydlig grad av femininitet. Respondenterna framhåller istället 

egenskaper som att vara prestationsorienterade och vi märker att de är influerade av tyska 

värderingar. Detta är något som kommer till uttryck i organisationskulturen genom de direktiv de 

får från det tyska huvudkontoret, vilket i sin tur påverkar ledarskapet på den svenska 

arbetsplatsen och det som premieras. I och med att den tyska nationella kulturen formar den 

tyska organisationskulturen och att moderbolagen vill att de ska se snarlikt ut på moder- och 

dotterbolag, formar dessa värderingar även den svenska arbetsplatsen. 

Vidare visar vår studie att samtliga arbetsplatser är pragmatiska, något som det saknades 

preferens för i Sverige enligt Hofstedes diagram. Även detta tyder på att organisationskulturen är 

influerad av den tyska inställningen till framtiden.  Genom Hofstedes lökdiagram kan vi ana att 

de svenska arbetstagarna i dessa tyska dotterbolag med verksamhet i Sverige har svenska 

värderingar i grunden. Vi kan se att den svenska kulturen genomsyrar de symboler och ritualer 

som vi främst har identifierat som tyska, vilket medför att organisationskulturen på företagen blir 

färgade av den svenska nationella kulturen och arbetssättet blir unikt. Det blir alltså inte en helt 

renodlad kultur på arbetsplatsen. Däremot går det att se att den tyska kulturen är påtaglig.  

Respondenterna uppger att i Tyskland är chefer mer distanserade, vilket i enlighet med Hofstedes 

lökdiagram och teorin om att ledare är en hjältesymbol, visar att hjältestatusen i Tyskland är 

något som ska vara ouppnåeligt och distanserat för att inge respekt. Vår information från 

intervjuerna går i linje med Lena Zanders forskning från 1997, där hon presenterar att tyskar har 

en önskan om att ledare ska vara auktoritära och övervakande. Detta går även ihop med 

Hofstedes bild av Tyskland som ett maskulint land.  

Som vi nämnde tidigare i vår metod är det svårt att dra några generella slutsatser från vår 

begränsade studie, men med utgångspunkt i vår studie kan tyska företag som önskar etablera sig i 

Sverige, se hur deras kultur faktiskt påverkar organisationskulturen i landet. Detta kan vara 

nödvändigt att ha vetskap om när de skapar strategier, arbetssätt och rutiner inom företaget. 

Informationen är väsentlig för att förstå arbetstagare och kunna motivera dessa för att uppnå 

effektivitet.   
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7. Vidare forskning 
För att få en större inblick i hur nationella kulturer kommer till uttryck inom tyska företag, kan 

en studie från det tyska perspektivet vara relevant för att se om tolkningen av resultaten blir 

samma. Detta för att se huruvida vår kultur har påverkat vår tolkning av studien. För att få 

ytterligare förståelse kring kulturers påverkan på organisationskultur kan en framtida studie 

innefatta enbart ledarskap för att se hur stor roll det har i påverkan på organisationskulturen i 

stort.  
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Bilaga 1   
 

Intervjuunderlag.  

 

1. Berätta om din roll på företaget   

2. Vad anser du om att ha en tydlig hierarki på en arbetsplats? Hur ser det ut här? 

3. Arbetar ni i grupp på företaget?  

4. Beskriv arbetsfördelningen mellan dig och dina medarbetare. 

5. Vad är viktigast på din arbetsplats; Individuella eller gruppbaserade resultat? 

6. Har arbetsplatsen en öppendörr-policy? 

7. Hur ser karriärmöjligheterna ut inom företaget? 

8. Hur kommer privatlivet till uttryck på din arbetsplats? 

9. Hur är regler och struktur utformat på arbetsplatsen? 

10. Hur ser företaget på framtiden? 

11. Hur anser du att bör arbetet vara utformat, dynamisk arbetsgång eller följa en strikt agenda? 

12. Arbetar ni efter snabba resultat eller har ni ett mer långsiktigt planerande? Hur då? 

13. Vad anses vara viktigast på din arbetsplats, resultat eller god stämning? Varför? 

14. Upplever du att ni har sociala normer på ert kontor och hur är dessa då utformade? 

15. Vad anser du skiljer mellan Sverige och Tyskland på ert företag? 

16. Beskriv kulturen på respektive arbetsplats.  

  

  


