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Sammandrag 
Betydelsen av kulturer har ökat till följd av globaliseringen och uppkomsten av 

multinationella företag. En intressant aspekt är därför att undersöka huruvida det är nationell 

kultur eller organisationskultur som präglar ledarskapet i ett utländskt dotterbolag vars kultur 

är vitt skild från moderbolagets. Därför ämnar denna studie att undersöka vad som influerat 

utformningen av ledarskapet på det svenska multinationella företaget Perten Instruments 

dotterbolag i Kina. Detta genom att se om ledarskapet speglar landets egna nationella kultur 

eller om det har influerats av företagets organisationskultur och därmed mer stämmer överens 

med den svenska kulturen. Studien utfördes genom intervjuer med anställda på moderbolaget 

i Sverige och dotterbolaget i Kina. Litteraturen som legat till grund för studien är Hofstedes 

kulturdimensioner och Scheins modell för organisationskultur. I uppsatsen framkommer det 

att Perten Instruments organisationskultur överensstämmer med den svenska kulturen och har 

beträffande de av Hofstedes kulturdimensioner som förekommer i organisationskulturen 

influerat ledarskapet i det kinesiska dotterbolaget. En av de undersökta kulturdimensionerna, 

individualism, hade ingen tydlig prägel i organisationskulturen. Det var således endast 

gällande denna kulturdimension som den kinesiska nationella kulturen yttrade sig i det 

kinesiska dotterbolagets ledarskap.  

 

Nyckelord: Nationell kultur, Organisationskultur, Multinationella företag, Ledarskap, 

Hofstede, Schein 
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1. Inledning 
 

”Culture is one of the two or three most complicated words in the English language.” 

- Williams (1983, s.87) 

 

Kultur är ett begrepp som inte har någon allmän definition, istället förekommer det ett 

överflöd av definitioner. Det främsta hindret för en allmän tolkning av begreppet är att det 

inte finns någon sammanhållen forskning inom området (Davidsson & Thomson, 1980). Den 

mängd av olika definitioner som finns idag av begreppet kultur är ett resultat av att kultur är 

en sammanbindande länk mellan flertalet olika samhällsvetenskapliga ämnen. Dessa är 

exempelvis antropologi, socialpsykologi och organisationsbeteende (Schein, 1990). De 

gemensamma huvuddragen i de flesta av definitionerna är dock att kultur är ett kollektivt 

fenomen som särskiljer en kategori av människor från en annan. 

 

Sedan 1980-talet har studier kring skillnader mellan olika kulturer kraftigt tilltagit då det 

tidigare inte funnits mycket forskning inom området. Vid den tidpunkten publicerade den 

nederländske forskaren Hofstede en banbrytande studie (Kattman, 2014; Jahoda, 2012). 

Studien utgjordes av en omfattande undersökning av ett stort multinationellt företag där de 

anställdas värderingar och deras känslor relaterade till dessa undersöktes. Genombrottet med 

studien skedde i och med att Hofstede kategoriserade sina insamlade data efter de olika 

länderna som studien innefattade (Hofstede, 2011). För att kunna jämföra skillnaderna mellan 

länderna skapade Hofstede olika dimensioner som gjorde att han kunde definiera de olika 

ländernas nationella kulturer utifrån deras invånares värderingar och sammanhängande 

känslor. Hans studie har fått stor uppmärksamhet och lett till fortsatt forskning inom området 

(Dickson et al, 2003). Detta särskilt till följd av globaliseringen som inneburit att 

nationskulturer har ökat i betydelse för företag som innan dess fokuserat på kultur i dess 

organisatoriska bemärkelse. 

 

Organisationskultur har alltid varit av intresse för företag för att kunna prestera optimalt och 

för att kunna etablera en varaktig konkurrensfördel (Dauber et al, 2012). Begreppet kultur 

används följaktligen för att beskriva nationella kulturella skillnader i värderingar så väl som 

för att skildra mönster av värderingar som förekommer i organisationer (Holmquist & Boter, 

2004, s.355). Då världens ekonomier har blivit allt mer interagerande har båda dessa blivit av 
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stor relevans för multinationella företag som har företagsenheter placerade i olika länder och 

världsdelar. Ett exempel på ett sådant företag är det svenska företaget Perten Instruments. 

 

Perten Instruments (som härefter benämns som Perten) är ett av de världsledande företagen 

inom försäljning av analysinstrument till jordbruks- och livsmedelsbranschen (Perten 

Instruments, 2015a). Företaget grundades av Harald Perten år 1962 som ett svenskt 

familjeföretag och har sedan dess vuxit till ett globalt överspännande bolag med dotterbolag i 

sex olika länder (Perten Instruments, 2015b). Perten påverkas därmed inte längre bara av den 

svenska kulturen och sin organisationskultur, utan även av dotterbolagens nationella kulturer. 

Enligt Bass et al (2008) behövs det fler studier kring de lokala kulturella influensernas 

påverkan på ledarskap då allt fler företag, precis som Perten, sprider ut sig globalt. Detta då 

ledarskap visat sig vara avgörande för effektiviteten i en organisation (Hodgetts & Luthans, 

1994). Det är därför intressant att undersöka hur just ledarskapet, i relation till nationell kultur 

och organisationskultur, är utformat i dotterbolag till multinationella företag som Perten. 

Studier har visat att ledarskapets utformning skulle kunna överföras från ett land till ett annat 

om de nationella kulturerna är lika, dock innebär det betydligt större hinder om kulturerna 

skiljer sig från varandra (Ryan et al, 2010). 

 

1.1 Forskningsfråga 
Hur är ledarskapet utformat i ett multinationellt företags dotterbolag, då dotterbolaget 

befinner sig i en nationell kultur som distinkt skiljer sig från moderbolagets? 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida ledarskapet i ett svenskt multinationellt 

företags dotterbolag stämmer överens med dotterbolagets nationella kultur, eller om 

ledarskapet påverkats av organisationskulturen och mer överensstämmer med den svenska 

kulturen. Detta kommer att utföras genom en fallstudie på det svenska multinationella 

företaget Perten. Genom att granska ett av Pertens dotterbolag med en vitt skild kultur, 

nämligen det i Kina, kommer det att undersökas hur dess ledarskap har utformats. I avsikt att 

säkerställa att ledarskapets eventuella influenser av svensk kultur är ett resultat av 

organisationskulturen, kommer organisationskulturen på Perten att undersökas för att se hur 

den stämmer överens med den svenska nationella kulturen. 
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2. Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt presenteras teorin bakom studien där både nationell kultur och 

organisationskultur undersöks. Avsnittet börjar med att motivera valet för teorigenomgången 

av nationell kultur och sedan en redogörelse av dess relation till ledarskap. Även hur 

nationell kultur uttrycks på arbetsplatsen presenteras. Vidare behandlas teori kring 

organisationskultur genom en beskrivning av två olika välkända modeller. Avsnittet avslutas 

med en litteratursammanfattning där begränsningarna för teorin presenteras. Den teori som 

är särskilt relevant för studiens syfte lyfts fram med en egengjord analysmodell som 

åskådliggör hur den valda teorin kommer att användas för att besvara forskningsfrågan. 

 

2.1 Nationell kultur 
Begreppet kultur är komplext och aktuellt inom många olika ämnesområden. Flera forskare, 

bland annat Hofstede (1991; 1994a; 2001; 2011), Hall (1976), Trompenaars (1994) och House 

et al (2004) har bidragit med forskning och litteratur inom området. Hofstedes synsätt på 

nationell kultur är en av de mest välkända och i dagsläget en av de mest studerade samt 

dominerande teorierna inom området (Dickson et al, 2003). Kritik har riktats mot Hofstede 

och hans studier då vissa exempelvis anser att hans data skulle kunna vara föråldrade 

(Holden, 2002). Trots detta har hans teorier än idag en central roll vad gäller bidrag till 

litteratur kring kulturvariationer så väl som till det dimensionsbaserade sättet att klassificera 

kulturer (Dickson et al, 2003). Utöver detta har Hofstedes teorier inspirerat och genererat en 

rad andra undersökningar. Hofstedes studier kan därmed ses som en grundpelare för forskning 

inom nationell kultur, vilket är anledningen till att Hofstedes dimensioner kommer att utgöra 

grunden för litteraturgenomgången av nationell kultur i denna studie. Geert Hofstede, som är 

hans fullständiga namn, är antropolog och socialpsykolog som än idag är en verksam 

forskare. Dessutom deltar nu även hans son, Gert Jan Hofstede, i faderns forskning (Hofstede 

& Hofstede, 2005). Ett institut som genomför fortsatt akademisk forskning utifrån Geert 

Hofstedes studier är The Hofstede Centre, vilket är en hemsida som erbjuder verktyg för att 

jämföra skillnader mellan länders kulturer i nutid (The Hofstede Centre, 2015a). 
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2.1.1 Hofstedes kulturdimensioner 

Hofstedes kulturdimensioner består i dagsläget av sex stycken olika dimensioner (se Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Hofstedes kulturdimensioner (Hofstede, 2011) 

 

Hofstedes (2011) dimensioner mäts genom ett indexvärde mellan 0 till 100. Ju högre eller 

lägre siffra ett land får desto större är tendensen att landet ska uppvisa en tydlig trend 

angående den dimensionen. Nedan följer en generell beskrivning av innebörden av varje 

kulturdimension, hur den visar sig i ledarskapet och beteendet på arbetsplatsen samt hur dessa 

dimensioner uttrycks i den svenska respektive kinesiska kulturen. 

 

2.1.1.1 Maktdistans 

Maktdistans reflekterar enligt Hofstede (1994a) till vilken grad individerna i ett samhälle 

förväntar sig och accepterar att makten är ojämnt fördelad. En hög grad av maktdistans 

indikerar att det finns en större acceptans för ojämn maktfördelning och hierarkier. Vid låg 

grad av maktdistans strävar individerna åt att jämnt fördela makten mellan dem och kräver 

berättigande för olikheter i maktfördelningen. Hofstede och Hofstede (2005) sammanfattar 

maktdistansindexet som att det beskriver hur beroendeförhållandet mellan överordnade och 

underordnade ser ut. 

 

Gällande ledarskap föredrar länder med låg maktdistans ett sådant av mer rådgivande karaktär 

vilket enligt Hofstede (2001, s.107) leder till tillfredsställelse, ökad prestation och 

produktivitet. En ytterligare egenskap för länder med låg maktdistans är att det finns en 

öppenhet och transparens i utbytet av information mellan över- och underordnade. I länder 

med hög maktdistans är det däremot ett auktoritärt, hierarkiskt och kontrollerande ledarskap 

    Maktdistans     Maskulinitet 

    Individualism Tillfredsställelse 

Osäkerhetsundvikande   Långsiktig inriktning 
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med noggrann uppsikt som leder till ökad tillfredställelse, prestation och produktivitet. Här är 

relationen mellan överordnad och underordnad mer polariserad. 

 

Som visas i Figur 2 har Sverige en låg grad av maktdistans med ett 

indexvärde på 31. Detta indikerar att svenskar föredrar rådgivande ledarskap 

och att det finns en öppenhet och transparens mellan överordnade och 

underordnade (Hofstede, 2001). Vidare menar The Hofstede Centre (2015b) 

att överordnade i Sverige litar på sina anställda. Däremot är Kina ett land 

med mycket hög grad av maktdistans med ett indexvärde på 80 (se Figur 2). 

Detta innebär att i det kinesiska samhället föredras ett auktoritärt ledarskap 

med noggrann uppsikt och med en polariserad relation mellan chef och 

anställda (Hofstede, 2001). 

 

2.1.1.2 Maskulinitet kontra femininitet 

Dimensionen maskulinitet handlar om det är traditionellt manliga eller kvinnliga värderingar 

som dominerar i ett samhälle (Hofstede & Hofstede, 2005). Enligt Hofstede, Hofstede & 

Minkov (2010, s.173) prioriterar män i den traditionellt manliga rollen prestationer utanför 

hemmet och ett maskulint samhälle präglas därför av prestation, materiell framgång och 

tävlingsinriktning. I den traditionellt feminina rollen är kvinnornas ansvar hemmet och 

omsorg av familjen. Därför definieras ett feminint samhälle som ett där båda könen prioriterar 

livskvalité (Hofstede & Hofstede, 2005, s.133). 

 

I maskulina länder är individer mer villiga att prioritera karriären före fritiden (Hofstede, 

2001). Vidare beskriver Hofstede (2001, s.298) att underordnade ser upp till överordnade och 

ledarskapet förväntas präglas av beslutsamhet, tävlingsinriktning och uppgiftsorientering. I 

feminina länder beskriver han att synen på arbete är att individer arbetar för att kunna leva 

och arbetet förväntas innefatta goda relationer mellan över- och underordnade samt bra 

arbetsförhållanden. Synen på överordnade är därmed att de är jämlikar med alla andra 

anställda. Slutligen i ett feminint samhälle, enligt Hofstede (2001, s.298), förväntas ledare 

använda sin intuition och söka konsensus. 

 

Maskulinitet är den dimension där Sverige och Kina visar störst skillnader. Sverige med sitt 

indexvärde på 5 (se Figur 3) är enligt The Hofstede Centre (2015b) rankat som det mest 
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Figur 2. Maktdistans (Källa: 

The Hofstede Centre, 2015b) 
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Figur 4. Individualism (Källa: 

The Hofstede Centre, 2015b) 

 

feminina landet i världen. Detta innebär att det i Sverige enligt Hofstede 

(2001) eftersträvas en balans mellan arbete och fritid där svenskar arbetar 

för att kunna leva. Svenskar ser på överordnade som vilken anställd som 

helst (Hofstede, 2001) och atmosfären mellan anställda i Sverige är av 

hjälpsam karaktär (The Hofstede Centre, 2015b).  Kina definieras däremot 

som ett maskulint land med sitt indexvärde på 66 (se Figur 3). Här drivs 

individerna av målet att uppnå framgång och karriär och fritid anses inte 

särskilt viktigt (Hofstede, 1994a). Överordnade är något anställda ser upp 

till och de förväntas vara beslutsamma, bestämda, principfasta och 

tävlingsinriktade (Hofstede, 2001). I Kina karaktäriseras atmosfären mellan 

de anställda av att vara tävlingsinriktad (The Hofstede Centre, 2015c). 

 

2.1.1.3 Individualism kontra kollektivism 

Dimensionen individualism beskriver om det är individens eller gruppens intresse som 

prioriteras i ett samhälle (Hofstede, 1994a). Enligt Hofstede och Hofstede (2005) handlar 

dimensionen om huruvida individerna i ett samhälle ser sig själva som ett ”jag” eller ett ”vi”. 

 

Hofstede (2001, s.244) beskriver att individer i individualistiska länder presterar bäst på egen 

hand och att det finns en tro på individuella beslut samt att ledare betraktar ledarskapet som 

sin enskilda egendom. Produktiviteten ökar även i individualistiska länder när feedback ges 

omedelbart. I kollektivistiska länder presterar däremot individer bäst i grupp och de tror på 

kollektivistiska beslut. Vidare beskriver Hofstede (2001, s.245) att i kollektivistiska länder är 

det ett hot mot harmonin att visa uppskattning av enskilda personers 

prestationer inför andra. 

 

Sverige anses vara ett individualistiskt samhälle med ett indexvärde på 71 

(se Figur 4). Detta innebär, enligt Hofstede (2001), att individer presterar 

bäst själva och att det finns en tro på individualistiska beslut. Vidare 

föredrar svenskar att få direkt feedback, uppskattning så väl som kritik, 

genomgående i arbetet. Kina har däremot ett lågt indexvärde på 20, vilket  

innebär att det klassificeras som ett kollektivistiskt samhälle (se Figur 4). 

Detta innebär att de kinesiska individerna föredrar samt presterar bäst i grupp  

och har en tro på kollektivistiska beslut (Hofstede, 2001). 

Figur 3. Maskulinitet (Källa: 

The Hofstede Centre, 2015b) 
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Figur 6. Osäkerhetsundvikande 

(Källa: The Hofstede Centre, 

2015b) 

 

2.1.1.4 Tillfredsställelse kontra återhållsamhet 

Dimensionen tillfredställelse syftar enligt Hofstedes (2011) till att mäta individers 

eftergivenhet för tillfredsställelse av naturliga mänskliga begär såsom livsnjutning och att ha 

roligt. Samhällen som präglas av tillfredsställelse tillåter att dessa behov tillfredsställs medan 

samhällen som är återhållsamma förtränger och reglerar behoven genom strikta sociala 

normer. 

 

I länder som karaktäriseras av tillfredsställelse anses ”det fria ordet” och att individer kan 

göra som de vill viktigt (Hofstede, 2011). Detta tillåts eller begränsas genom utformningen av 

sociala normer, som till stor del är beroende av ledarskapet som förekommer. 

 

Vad gäller dimensionen tillfredsställelse har Sverige ett av de högsta 

indexvärdena på 78 (se Figur 5). Detta innebär att svenskar tillåter 

tillfredställelse av basala och naturliga begär och förtrycker inte sina 

impulser (Hofstede, 2011). Däremot karaktäriseras Kina som ett 

återhållsamt samhälle med sitt indexvärde på 24 (se Figur 5). De kinesiska 

individerna kontrollerar därmed sina impulser då de känner att deras 

handlingsmöjligheter är begränsade av sociala normer samt att uppnå 

tillfredsställelse anses som något felaktigt (Hofstede, 2011).  

 
2.1.1.5 Osäkerhetsundvikande 

Osäkerhetsundvikande innebär till vilken grad individerna i ett samhälle 

känner obehag av osäkerhet och otydlighet (Hofstede, 1994a). Kärnan i 

denna dimension är att osäkerhet är en känsla, vilket enligt Hofstede och 

Hofstede (2005) är något individer lär sig. Hur osäkerhetsundvikande 

upplevs och hanteras är ett resultat av kulturen under uppväxten. 

 

Osäkerhetsundvikande är den dimension där Sverige och Kina är som mest 

lika. Båda länderna har relativt låga indexvärden, 29 respektive 30 (se Figur 

6). Detta innebär att reaktionen på nya uppgifter snarare bör kännas  

spännande och utmanande än att skapa osäkerhet (The Hofstede Centre,  

2015b).  

 

Figur 5. Tillfredsställelse 

(Källa: The Hofstede Centre, 

2015b) 
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Figur 7. Långsiktig inriktning 

(Källa: The Hofstede Centre, 

2015b) 

 

2.1.1.6 Långsiktig kontra kortsiktig inriktning 

Dimensionen långsiktig inriktning behandlar hur individer relaterar till historia när det gäller 

att hantera utmaningar i dagsläget och i framtiden (Hofstede, 1994a). 

Samhällen som har en långsiktig inriktning prioriterar framtida mål som 

viktigast, medan samhällen som är kortsiktiga istället värdesätter kortsiktiga 

mål och snabba resultat (Hofstede & Hofstede, 2005). 

 

När det kommer till långsiktig inriktning har Sverige, med sitt indexvärde på 

53 (se Figur 7), inte någon direkt preferens inom denna dimension. Kina är 

däremot långsiktigt inriktat med ett indexvärde på 87 (se Figur 7). Detta 

innebär att de kinesiska individerna har en styrka att anpassa sina traditioner 

efter kontinuerliga förändringar i samhället för att kunna följa sina  

långsiktiga mål (Hofstede, 1994a). 

 

2.2 Organisationskultur 
Det ökade intresset för forskning om kulturer har även lett till en utveckling av teorier kring 

organisationskulturer (Hofstede, 1994a; Hofstede, 1994b; Schein, 1990). Enligt Schein (1990) 

är det för ett specifikt företag lämpligt att särskilja tre fundamentala nivåer som kulturen 

manifesterar sig i. Dessa benämns som artefakter, värderingar och grundläggande antaganden. 

Scheins nivåer illustreras ofta som ett isberg (se Figur 8), då artefakter är det enda synliga och 

värderingar samt grundläggande antaganden är under ytan (French et al, 1978). Hofstede 

illustrerar istället organisationskultur genom fyra nivåer: symboler, hjältar, rutiner och 

värderingar genom ett lökdiagram (se Figur 9). 
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Enligt Hofstede (1994a, s.9) är organisationskultur ett fenomen som skiljer sig från nationell 

kultur då han anser att medlemskap i en organisation oftast är frivilligt och tidsbegränsat, 

medan medlemskap i en nation är ofrivilligt och permanent. Hans forskning visar att 

organisationskulturer främst skiljs åt genom de ytliga tingen som han refererar till som 

symboler, hjältar och ritualer (se Figur 9). Symboler utgörs av bland annat av klädsel och 

språk (Hofstede et al, 1990, s.291). Hjältar är förebilder för lämpligt beteende och tankesätt, 

och dessa kan vara verkliga eller påhittade (Hofstede, 1994b, s.12). Slutligen är ritualer de 

kollektiva aktiviteter alla inom organisationen utför såsom hur hälsningar utövas (Hofstede et 

al, 1990, s.291). Betydelsen av dessa är dock inte synlig för en utomstående utan kan enbart 

tolkas av medlemmarna i organisationen. 

 

Hofstedes tre yttersta lager beskrivna ovan stämmer väl överens med Scheins (1990) första 

nivå som han kallar artefakter. Detta eftersom denna nivå enligt Schein (2010, s.23) utgörs av 

allting observerbart, kännbart och hörbart vid möte av en ny organisationskultur. Artefakter 

utgörs därmed av bland annat jargongen, språket och klädseln. Trots att artefakter är 

handgripliga är det dock enligt Schein (1990) inte alltid enkelt att tyda dem helt korrekt. Han 

beskriver med stöd av Hofstede (1991, s.285) hur en utomstående vet hur denne förhåller sig 

till dem, men att det inte alltid är en pålitlig indikator till hur medlemmarna av företaget gör 

det. Schein (1990) förklarar dock att det många gånger är ett resultat av att den utomstående 

inte känner till artefakternas underliggande värderingar. För att snabbt få förståelse för detta 

krävs information om värderingar, normer och regler i den vardagliga verksamheten från 

insiders. Det är enligt Schein (2010) detta som tar en utomstående till en djupare analysnivå 

av kulturen, genom att studera organisationskulturers värderingar. 

 

Värderingar är Scheins (2010) mittersta nivå vilket sker på ett medvetet plan och utgörs av 

företagets medlemmars gemensamma värderingar och normer. Detta definierar han som de 

moraliska och etiska riktlinjerna som vägleder de anställda i hur de ska agera (Schein, 2010, 

s.26-27). Vidare ger han exempel på dessa som den gemensamma ambitionen och 

målsättningen. Schein (2010) påpekar dock att värderingar ofta lämnar stora delar av 

organisationskulturers beteende oförklarade. Vidare skapas enligt honom värderingar genom 

en process. Hofstede (1994b) påpekar hur överordnade kan aktivera dolda värderingar hos 

anställda, vilket indikerar att han instämmer med Scheins modell och syn på hur värderingar 

kan skapas genom ledare och organisationskultur. Detta, beskriver Hofstede (1994b), kan ske 

genom att de värderingar som tidigare förtryckts, som exempelvis en längtan eller ett begär 
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efter innovation och kreativitet, kommer upp till ytan. Därmed kan värderingar skapas eller 

aktiveras i enlighet med Scheins (2010) resonemang. I övrigt skiljer Hofstede (1994b) på 

värderingar som lärts in i tidig ålder, som han argumenterar beror på ens nationella kultur, och 

de värderingar som ges av företagets ledare. 

 

För att vidare förstå värderingar och tyda beteenden krävs det dock enligt Schein (2010) en 

förståelse för företagets grundläggande antaganden. Han har valt att döpa den lägsta nivån i 

sin modell till grundläggande antagande trots att många forskare benämner denna som basala 

värderingar. Detta motiveras av Schein (2010) genom att det finns tendenser till att vissa 

saker tas för givet av medlemmarna i organisationen och behandlas som icke-

förhandlingsbara. Grundläggande antaganden i organisationskulturer definierar han därmed 

som en mental karta hos dess medlemmar då människans hjärna behöver kognitiv stabilitet 

(Schein, 2010, s.29). Värderingar är däremot öppna för förhandling och individer kan tycka 

olika om dem. Han syftar då på att de grundläggande antagandena är så pass givna för 

medlemmarna att någon som inte följer dessa betraktas som en främling eller galning och blir 

automatiskt avfärdad. De två lägsta nivåer i Scheins (2010) modell stämmer således överens 

med kärnan i Hofstedes (1991) lökdiagram, som han kallar värderingar (se Figur 9). 

 
2.3 Sammanfattning av litteraturgenomgång 
För att analysera skillnaderna mellan den svenska och den kinesiska nationella kulturen 

kopplat till ledarskap kommer fyra av Hofstedes sex kulturdimensioner att användas i denna 

studie. Anledningen till detta val är att det endast är fyra av de sex dimensionerna där Kina 

skiljer sig distinkt från Sverige. Dessa fyra är maktdistans (Δ49), individualism (Δ51), 

maskulinitet (Δ61) och tillfredsställelse (Δ54). Inom dimensionen osäkerhetsundvikande 

skiljer sig länderna i princip inte alls åt (Δ1) och inte heller vad gäller långsiktig inriktning är 

differensen stor (Δ34) i förhållande till de fyra valda. Sverige har dessutom inte någon tydlig 

preferens för varken lång- eller kortsiktighet, vilket ytterligare är en anledning till att inte ta 

hänsyn till den dimensionen i studien. De valda dimensionerna ger tillgång till en terminologi 

som beskriver kulturella skillnader och därmed underlättar för studien att belysa nationella 

kulturers påverkan på ledarskapets utformning. 

 

Med stöd av andra studier, bland annat Dauber et al (2012), kan det konstateras att Scheins 

modell för organisationskultur är den mest lämpliga modellen att använda vid ett val mellan 
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Scheins och Hofstedes. Detta motiveras av att Scheins modell inte bara är den mest citerade 

inom ämnet utan även den modell som reducerat abstraktions- och komplexitetsgraden av 

begreppet (Dauber et al, 2012). Med anledning av detta kommer Scheins modell och 

terminologi att ligga till grund för analysen av organisationskultur i denna studie. I Figur 10 

presenteras studiens analysmodell som åskådliggör hur litteraturen används för att besvara 

studiens syfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Analysmodell 
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras de metodologiska valen för studien. Först presenteras 

tillvägagångssättet vid val av metod och därefter motiveras valet av företag i förhållande till 

forskningsfrågan. Vidare behandlas valet av medverkande i studien som sedan visualiseras 

genom en modell. Därefter följer en redogörelse för hur genomförandet gick till i respektive 

land. Följaktligen presenteras operationaliseringen utifrån teorin och avsnittet avslutas med 

en övergripande reflektion kring metodvalen. 

 

3.1 Val av metod 
Syftet med den här studien var att undersöka om det är dotterbolagets nationella kultur eller 

företagets organisationskultur som präglar ledarskapet i en utländsk enhet i ett multinationellt 

företag. Både nationell kultur och organisationskultur är breda komplexa ämnen (Hofstede, 

1994a; Dauber et al, 2012) och är därför svåra att mäta. Då värderingar, synsätt och andra 

företeelser som utgör kulturer har många kvantitativa svårmätta faktorer (Saunders et al, 

2012) har en kvalitativ metod använts. Den kvalitativa metoden ger möjlighet till en djupare 

insikt och förståelse angående studiens syfte. Till skillnad från en kvantitativ ansats lägger 

den kvalitativa ansatsen tyngden på ord istället för siffror vid datainsamlingen (Saunders et al, 

2012). Intervjuer valdes som metod då både Bryman och Bell (2013) så väl som Saunders et 

al (2012) beskriver hur denna metod skapar möjlighet för de som intervjuar att erhålla mer 

detaljerad information kring undersökningsområdet. Bryman och Bell (2013, s.473) beskriver 

att det är flexibiliteten som gör metoden så lämplig, då den ger frihet för respondenterna att 

uttrycka sina åsikter utförligt samt utan att bli påverkade eller pressade av medarbetares 

åsikter. 

 

Den intervjuform som valdes benämns som semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 

2013, s.475-476). Valet grundades i att denna intervjuform ger möjlighet till en anpassbarhet 

vad gäller ordningen på frågorna beroende på hur respondenten svarar. Dessutom tillåts 

respondenterna att besvara frågorna med sina egna ord och på sitt sätt. Personliga 

uppfattningar och beskrivningar är i denna studie viktiga då det som undersöks är av en mer 

abstrakt karaktär. Därmed är respondenternas egna preferenser samt bild av företaget viktiga 

att fånga och förstå, vilket denna intervjuform underlättar. Schein (1990, s.112) beskriver att 

denna metod är mer lämplig för att få förståelse för respondenternas känslor och tankar då 

enkäter och dylikt generellt sett, enligt honom, är mindre användbara för sådana studier. 
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Vidare fördelar med semistrukturerade intervjuer är enligt Saunders et al (2012, s.374) att 

andra frågor som uppkommer under intervjuernas gång kan ställas. Det ökar möjligheten att 

få en korrekt uppfattning om det som studeras. 

 

Uppsatsen ämnade undersöka vad som influerat utformningen av ledarskapet på det svenska 

multinationella företaget Pertens dotterbolag i Kina. Då studien avsåg utföra en djupgående 

undersökning av ett specifikt fenomen var en fallstudie bäst lämpad (Saunders et al, 2012, 

s.179), då en fallstudie har som ändamål att studera det specifika fallets miljö (Bryman & 

Bell, 2013, s.85). Bryman och Bell (2013, s.84) beskriver hur en fallstudie gör det möjligt att 

detaljerat studera och åskådliggöra specifika faktorer för det enskilda fallet. Därför valdes det 

i denna studie att granska företaget Perten. Syftet med en fallstudie är att dess resultat ska 

användas för att generaliseras till teori och det bör därför poängteras att resultatet av denna 

studie inte kan generaliseras till andra multinationella företag. Perten utgör således ett 

exempel på ett sådant företag vilket gjorde denna studies slutsatser intressanta för 

forskningsfrågan. 

 

3.2 Val av företag 
Fallföretaget som valdes till denna studie var som tidigare nämnts Perten. Valet av företag 

grundar sig i att det är ett svenskt multinationellt företag som är verksamt i andra länder och 

kontinenter. Perten var lämpligt för studiens syfte då företaget har dotterbolag i länder vars 

kulturer skiljer sig från den svenska. Dotterbolaget i Kina har officiellt funnits sedan år 2007 

men Perten har varit verksamma i Kina sedan slutet av 1990-talet. Att Perten har varit 

verksam på den kinesiska marknaden under så pass lång tid tyder på att organisationskulturen 

där är etablerad. Detta är till fördel för studien och en av anledningarna till att just den 

kinesiska enheten valdes. En etablerad organisationskultur är fördelaktigt då det kan vara 

svårt att studera dess påverkan om den befinner sig i ett etableringsstadium. Utöver den 

etablerade organisationskulturen i dotterbolaget i Kina är valet av just det kinesiska kontoret 

inte av betydelse för studien då en annan enhet med skild kultur från Sverige likväl kunde ha 

studerats för att besvara forskningsfrågan. Då företaget endast har en enhet i respektive land 

undersöktes huvudkontoret i Sverige som är placerat i Stockholm och kontoret i Kina som 

ligger i Peking. 
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3.3 Val av medverkande och genomförande 
3.3.1 Urval 

Valet av medverkande personer i studien grundades i att få både de överordnades och de 

underordnades perspektiv i respektive land. Därför valdes vice vd:n på företaget som arbetar 

på det svenska kontoret samt bolagschefen på kontoret i Kina. För att få de anställdas 

perspektiv valdes också två anställda per kontor, en säljare samt en anställd på kundtjänst. 

Intervjupersonerna valdes för att göra det möjligt med direkta jämförelser mellan kontoren då 

positionerna motsvarar varandra (se Figur 11) och för att skapa variation i underlaget med 

avsikt att öka generaliserbarheten till teorin. Trots att chefen, vice vd:n, för det svenska 

kontoret har ansvar för det kinesiska kontoret, är det hans position som motsvarar chefen i 

Kinas position. Vad som även fanns i åtanke vid val av personer för studien var att de helst 

skulle ha en koppling till det andra landets kontor, för att försöka få ett ytterligare perspektiv 

på respektive kontor. I Bilaga 1 finns ytterligare information om de medverkande i studien där 

deras arbetsuppgifter och antal år de arbetat på företaget presenteras. 

 

 

Figur 11. Modell över intervjupersoner 
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Svenska kontoret 
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Bolagschef  
Kinesiska kontoret 

(dotterbolag) 

Kundtjänst  Säljare Kundtjänst    Säljare 
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3.3.2 Genomförande 

3.3.2.1 Genomförande i Sverige  

I Sverige genomfördes intervjuer genom besök på Pertens svenska kontor i Stockholm. 

Fördelen med personliga intervjuer som utförs ansikte mot ansikte är att de som intervjuar då 

får möjlighet att anpassa sig beroende på hur respondenten reagerar och besvarar frågor 

(Bryman & Bell, 2013). Därför var personliga intervjuer lämpligt för denna studie. En aspekt 

som dock måste tas hänsyn till är, enligt Bryman och Bell (2013), risken att respondenterna 

påverkas av de som intervjuar vid intervjutillfället. Detta togs i beaktning under 

intervjuprocessen för att undvika intervjuareffekten (Saunders et al, 2012, s.381), genom att 

inte ställa ledande frågor och genom att undvika att visa attityder kring det som undersöktes 

inför respondenterna. Intervjuerna spelades även in efter ett godkännande från respondenterna 

för att de skulle kunna transkriberas korrekt därefter. En möjlig nackdel med att spela in 

intervjuer kan vara att respondenterna känner sig obekväma och fokuserar mer på att intervjun 

spelas in än att svara utförligt och sanningsenligt på frågorna (Saunders et al, 2012 s.396). 

Emellertid är fördelar med att spela in intervjuer enligt Saunders et al (2012, s.396) att det 

tillåter intervjuarna att koncentrera sig på att ställa frågorna och att lyssna noga. Vidare kan 

intervjuerna spelas upp i efterhand, vilket gör det lättare att undvika misstolkningar samt att 

använda citat. Se Bilaga 2 som visar datum och tid för respektive intervju. 

 

3.3.2.2 Genomförande i Kina 

I Kina utfördes istället intervjuer via email på grund av den geografiska distansen. Skillnaden 

mellan email-intervjuer och internetbaserade enkäter är att de utgörs av ett antal mail och inte 

endast av ett enda mail med massor av frågor (Saunders et al, 2012, s.407). Cassell och 

Symon (2004, s.25) betonar fördelen med email-intervjuer då det ger respondenterna 

möjligheten att reflektera kring frågorna och svaren innan de skickas. Detta var anledningen 

till att detta intervjualternativ valdes för respondenterna i Kina då det förekommer ett 

språkbarriär. Genom att ge dem tid och inte sätta dem under direkt press genom exempelvis 

en intervju via Skype, kunde de istället tolka, formulera sina åsikter, översätta dessa i lugn 

och ro och därefter skicka sina genomtänkta svar. Detta är dock tidskrävande (Cassell & 

Symon, 2004, s.25), vilket togs i beaktning genom att i god tid skicka email till de utvalda 

respondenterna. I överensstämmelse med Saunders et al (2012, s.405) skickades det, efter ett 

godkännande om deltagande, ett introduktionsmail till intervjupersonerna med en introduktion 

till ämnet samt ett kort antal frågor att besvara. Därefter skickades följdfrågor och 

förtydliganden av frågor för att klargöra när respondenterna missuppfattat eller svarat att de 
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inte förstod frågan. Ytterligare en fördel med denna metod är att ingen information försvinner 

då inte någon transkribering krävs (Cassell & Symon, 2004, s.27). 

 

Intervjuerna med det kinesiska kontoret utfördes på engelska och en nackdel med detta är att 

det inte är deras modersmål. Det kan ha inneburit att respondenterna hade svårigheter med att 

tolka frågorna korrekt och att uttrycka sig som de önskar. I genomförandet av intervjuerna i 

Kina var tre språk involverade; svenska, engelska och kinesiska, vilket innebar att 

feltolkningar och missuppfattningar kunde uppstå. För att minimera denna risk behölls i 

största möjliga mån innebörden av frågor och svar. Se Bilaga 2 som visar datumperioderna 

och antalet mail som utfärdats under mailkorrespondensen med respondenterna i Kina. 

 

3.4 Operationalisering 
Alla intervjufrågorna utformades av denna studies författare utifrån den valda litteraturen. 

Intervjuerna inleddes med två frågor angående respondenternas bakgrund på företaget (se 

fråga 1-2 i Bilaga 3-6). Resterande intervjufrågor har formulerats utifrån teorierna. Frågor 

kring nationell kultur utformades utifrån de fyra valda av Hofstedes dimensioner enligt hur de 

speglar sig i ledarskapet vid hög eller låg grad av respektive dimension. Därefter utformades 

fler frågor från Hofstedes fyra dimensioner för att utreda hur organisationskulturen stämmer 

överens med den svenska nationella kulturen, genom att se hur kulturdimensionerna kommer 

till uttryck på arbetsplatsen. Organisationskulturen undersöktes sedan djupare genom frågor 

utformade utifrån Scheins tre nivåer. 

 

För att få perspektiv på respondenternas syn på maktdistans formulerades tre frågor. En fråga 

om huruvida de anser att det finns en tydlig hierarki på företaget, en fråga angående vilket av 

auktoritärt eller rådgivande ledarskap som föredras, samt en fråga om vad respondenterna 

anser om noggrann uppsikt från chefen. Tydlig hierarki, auktoritärt ledarskap samt noggrann 

uppsikt indikerar hög maktdistans medan motsatsen indikerar låg. (Maktdistans; se fråga 3-5 i 

Bilaga 3-6). Individualism undersöktes genom frågor om preferens för att arbeta individuellt 

eller i grupp samt vilken typ av resultat och beslut som upplevs som viktigast på företaget. 

Preferens för att arbeta självständigt och betoning på individuella beslut är indikationer på 

individualism. Däremot är preferens för arbete i grupp samt betoning på gruppbaserade beslut 

och resultat indikationer på kollektivism. Det utformades även frågor om hur uppskattning 

respektive kritik ges. I ett individualistiskt samhälle ges detta direkt och inför andra. I ett 

kollektivistiskt samhälle ges det inte direkt och både uppskattning så väl som kritik ges i 
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privat. (Individualism; se fråga 6-9 i Bilaga 3-6). Maskulinitet utreddes genom att fråga om 

hur fritid prioriteras, hur attityden till att uttrycka privatlivet på arbetsplatsen är samt hur 

stämningen mellan kollegor är. Det anses maskulint om arbetet prioriteras över fritid, om 

privatlivet inte diskuteras eller kommer till uttryck på arbetsplatsen samt om det är en 

tävlingsinriktad stämning mellan arbetskamrater. Det anses däremot feminint om fritid 

prioriteras högre än arbete, om det är en positiv attityd till att kunna uttrycka privatlivet på 

arbetsplatsen samt om stämningen kollegor emellan är hjälpsam. Det ställdes även en fråga 

om hur förväntningarna på chefen är. Denna fråga ställdes då förväntningar på en bestämd, 

beslutsam, principfast och tävlingsinriktad chef indikerar maskulinitet medan förväntningar 

på intuition, känslor och konsensussökande istället indikerar femininitet. (Maskulinitet, se 

fråga 10-13 i Bilaga 3-6). Angående tillfredsställelse kontra återhållsamhet formulerades 

frågan om det upplevs att det förekommer sociala normer på kontoren och hur de i så fall var 

utformade. Strikta sociala normer indikerar återhållsamhet. (Tillfredsställelse, se fråga 14 i 

Bilaga 3-6). 

 

Organisationskultur undersöktes genom Scheins tre nivåer, där artefakt utreddes genom frågor 

om uppfattningar kring klädsel, speciellt språk, beteendemönster och rutiner som är specifikt 

för företaget. Värderingar undersöktes genom att fråga om just värderingar på företaget; hur 

starka dessa anses vara och vilka som återfinns i det praktiska arbetet. Följaktligen 

undersöktes grundläggande antaganden genom att fråga om det förekommer en ”öppen dörr”-

policy på företaget. Detta motiveras genom att en sådan policy är något som tas för givet av 

de anställda vilket är det som Schein (1990) beskriver för denna nivå. Att undersöka 

grundläggande antaganden innebar svårigheter då nivån innefattar saker som de anställda i 

organisationen inte är medvetna om. Detta gör det svårt att formulera fler konkreta frågor 

kring denna nivå. Det bör dock poängteras att alla frågor som ställts relevanta för att få en 

helhetsbild av företagets organisationskultur. Slutligen ställdes frågor om respondenternas 

uppfattning kring skillnader mellan kontoret i Sverige och kontoret i Kina samt om kulturen 

på respektive arbetsplats. Dessa frågor ställdes för att få en vidare förståelse kring 

respondenternas uppfattning av organisationskulturen genom att ge dem möjligheten att tala 

fritt angående övriga intryck, uppfattningar och upplevelser. (Organisationskultur, se fråga 

15-20 i Bilaga 3-6).  
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3.5 Metodreflektion 
De sekundärkällor som användes till studiens teoretiska grund ansågs ha hög validitet i 

enlighet med Saunders et al (2012, s.323) då de utgörs av litteratur som använts vid andra 

studier, är frekvent citerade och vetenskapligt granskade. Det bör dock uppmärksammas att 

forskning kring kulturer är präglade av forskarna själva eftersom det är deras subjektiva 

tolkningar. Det har även utförts en ingående beskrivning av metodgenomförandet för att öka 

studiens reliabilitet. Detta utfördes då reliabiliteten syftar till att undersökningen ska kunna 

genomföras igen och då generera samma resultat (Saunders et al, 2012, s.192). 

 

Gällande organisationskultur anser antropologen Kunda (2006, s.vii, 23) att för att kunna 

tolka en organisationskultur så korrekt som möjligt krävs det, utöver andra personers 

tolkningar och åsikter, en subjektiv upplevelse. När Kunda (2006) studerade 

organisationskultur gjorde han därför detta på plats under en längre tid för att kunna göra egna 

observationer. Som tidigare nämnts utfördes intervjuer i denna studie för att göra det möjligt 

att få en djupare möjlighet till en helhetsbild kring respondenternas åsikter och uppfattningar 

av kontoren och organisationskulturen. Utöver detta har även en av oss som utför studien 

arbetat deltid på företaget under ett antal år, vilket har underlättat tolkningar och 

formuleringar av följdfrågor under intervjuerna. Däremot har denne ingen direkt erfarenhet av 

kontoret i Kina utöver kommunikation via email, vilket innebär att det inte finns samma 

fördel kring egna långtidsobservationer angående kulturen där. Att en av oss har erfarenhet av 

företaget kan dock innebära att dennes egen uppfattning påverkar tolkningen av 

respondenternas åsikter och uppfattningar. Då medvetenhet funnits om detta har det tagits i 

beaktning och då den andra av oss som utfört studien inte har någon tidigare erfarenhet av 

företaget minskar denna risk.   
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten från samtliga intervjuer. Först redogörs resultaten 

gällande nationell kultur enligt Hofstedes fyra kulturdimensioner i relation till ledarskap. Där 

presenteras även resultaten angående arbetsplatsen som ställdes för att få en helhetsbild av 

organisationskulturen. Därefter presenteras resultaten gällande organisationskulturen mer 

ingående utifrån Scheins tre nivåer. Under varje rubrik redogörs först svaren från 

respondenterna från det svenska moderbolaget och därefter svaren från respondenterna på 

det kinesiska dotterbolaget. 

 

4.1 Nationell Kultur 
4.1.1 Maktdistans 

4.1.1.1 Sverige 

Alla tre respondenter anser att det rent strukturellt förekommer en hierarki då anställda har 

olika arbetsuppgifter. Däremot upplevs atmosfären på företaget inte som hierarkisk. ”Själva 

känslan på företaget är väldigt icke-hierarkisk och det känns som så på alla våra kontor, jag 

upplever det inte som så topp-styrt.” (Vice vd Perten Instruments, 2015). Säljaren beskriver 

att Perten från början var vad han kallar ett källarföretag med få anställda, vars prägel finns 

kvar även då företaget blivit större, vilket gör att alla anställda anses som lika viktiga. Chefen 

tycker att han har en mer coachande roll och tror att ett konsulterande och rådgivande 

ledarskap är det hans anställda förväntar sig och vill att han ska utföra. De anställda uttrycker, 

precis som chefen uppfattar det, att de föredrar ett ledarskap av rådgivande karaktär och att 

det även är just denna form av ledarskap som de upplever att chefen utför. Säljaren beskriver 

till och med att relationen han har till sin chef är ett samspel. Vidare tycker inte chefen att han 

har någon överdrivet noggrann uppsikt över sina anställda, vilket bygger på hans uppfattning 

att en viktig framgångsfaktor för svenska företag är att kunna lita på sina anställda. Säljaren 

och den anställda på kundtjänstavdelningen föredrar att arbeta självständigt utan noggrann 

övervakning vilket leder till ömsesidig uppskattning. 

 

4.1.1.2 Kina 

Alla respondenterna på kontoret i Kina anser att det finns en tydlig hierarki strukturellt. 

Chefen beskriver att det finns en uppdelning mellan de anställda och chefer på olika nivåer 

vilket säljaren också klargör. Chefen har en preferens för auktoritärt ledarskap vilket även är 

det han upplever att han utövar. Både säljaren och kundtjänstarbetaren anser dock att deras 
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chef istället utför ett ledarskap som är av mer rådgivande karaktär, vilket de båda föredrar om 

de får välja fritt. När det gäller hur noggrann uppsikt chefen har över sina anställda, har 

chefen inte något tydligt svar. Säljaren och personen som arbetar på kundtjänst tycker 

däremot inte att chefen har noggrann uppsikt över deras arbete, vilket uppskattas av de båda 

två. 

 

4.1.2 Maskulinitet 

4.1.2.1 Sverige 

Angående frågan hur arbete värderas i förhållande till fritid har alla tre svårt att ge något 

tydligt svar.  Chefen berättar att han inte gör någon större skillnad på arbete och fritid. Han är 

alltid uppkopplad och känner ett ansvar och berättar att han trivs med det, men tillägger att 

han åtminstone inbillar sig detta. Säljaren delar åsikt med chefen och är också ständigt 

uppkopplad och tillgänglig på sin fritid trots en egentlig önskan om att kunna stänga av 

arbetet på fritiden. ”Det ansvar jag känner mot mina kunder är större än de värderingar jag 

har angående fritid. Jag har hållit på så länge så mina kunder har blivit personliga kontakter, 

så det går i varandra.” (Säljare Perten Instruments Sverige, 2015). Även kundtjänstarbetaren 

upplever samma svårigheter med att separera sitt arbete och sin fritid. ”Jag kan inte alltid ta 

tillvara på fritiden eftersom jag vill se till att göra kunderna nöjda med deras krav på 

leveranser.” (Kundtjänstarbetare Perten Instruments Sverige, 2015). 

 

Alla tre respondenter har samma uppfattning när det gäller stämningen mellan de anställda, 

nämligen att den är hjälpsam. Chefen poängterar hur han tycker att stämningen är oerhört 

trevlig. Det kan dock förekomma tävlingsinstinkt bland kollegor men både chefen, säljaren 

och kundtjänstarbetaren anser snarare att det är ett resultat av att alla ständigt vill förbättra 

sina prestationer. Vidare tror chefen att förväntningarna som de anställda har på honom är 

snarare rådgivande ledarskap och inte bara direktiv. Säljaren beskriver situationen på sin 

avdelning som att: ”Här kör vi väldans svenskt, alla mot gemensamt mål men det är upp till 

var och en av oss att uppnå det.” (Säljare Perten Instruments Sverige, 2015). Personen som 

arbetar på kundtjänst beskriver att hon har olika förväntningar på sin chef vilket är bundet till 

hur situationen ser ut. Om något går fel uppskattar hon klara direktiv och direkt återkoppling 

men i övrigt förväntar hon sig en chef som är ödmjuk och använder sig av sin intuition. 
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4.1.2.2 Kina 

Angående frågan hur arbete värderas i förhållande till fritid känner alla respondenter relativt 

lika. Alla tre beskriver att de har svårt att göra en gränsdragning mellan arbetet och fritiden. 

Chefen uttrycker sig som att: ”I think all of us need 100% input at working time, of course we 

need to relax at our spare time, to enjoy life. I am trying not to be a workaholic.” (Bolagschef 

Perten Instruments Kina, 2015). Säljaren och kundtjänstarbetaren beskriver att det är svårt att 

undvika att tänka på sitt arbete på sin fritid. 

 

Vad gäller stämningen mellan kollegorna anser alla respondenterna att den är sund, trevlig 

och hjälpsam. Chefen beskriver att då de är ett litet företag, och syftar på bolaget i Kina, 

behöver alla arbeta för att hjälpa varandra. Dock förekommer det ibland att personer i samma 

arbetsgrupp tävlar sinsemellan. Angående vilka förväntningar som finns på chefen och vad 

chefen tror att de anställda har för förväntningar på honom, är svaren även här lika. Chefen 

tror att de anställda vill att han ska vara bestämd och principfast. Han berättar även att de 

anställda ibland har gett honom feedback och sagt att han är för snäll vilket de anställda anser 

resulterar i att de presterar sämre. Detta styrks av säljaren som beskriver att han önskar att 

hans chef vore ännu mer beslutsam så väl som kundtjänstarbetaren som beskriver att hon 

föredrar en beslutsam och principfast chef. 

 

4.1.3 Individualism 

4.1.3.1 Sverige 

Gällande vilka resultat, individuella eller gruppbaserade, som är viktigast på Perten beskriver 

chefen att det viktigaste för honom är de totala försäljningsresultaten som baseras på alla de 

enskilda säljarnas prestationer. Säljaren anser att det är de individuella resultaten och besluten 

som är viktigast på företaget då Perten har flera kontor i världen och de arbetar tämligen 

självständigt. Detta leder till, enligt säljaren, att alla anställda har egna erfarenheter som bör 

tas tillvara och därför är de individuella besluten mycket betydelsefulla. Kundtjänstarbetaren 

beskriver att det beror på uppgiften huruvida besluten är individuella eller gruppbaserade. 

Hon tycker dock att det är fördelaktigt för de anställda att arbeta individuellt eftersom de 

själva då kan komma på förbättringar som annars ingen tänkt på. Om respondenterna fick 

välja helt fritt, oberoende av Pertens ledning, föredrar alla att arbeta individuellt för att uppnå 

optimala resultat. 
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Vad gäller feedback anser både chefen och säljaren att uppskattning och kritik ges direkt. 

Uppskattning kan ges framför andra medan kritik framförs lämpligen privat. Chefen tillägger 

att han tycker att han borde bli bättre på att ge uppskattning inför andra men beskriver 

samtidigt att det kräver finkänslighet då det finns en risk att andra runt omkring kan bli 

avundsjuka eller inte känner sig sedda. Detta refererar han till som typiskt svenskt. Säljaren 

och kundtjänstarbetaren upplever det inte heller som vanligt att uppskattning ges när andra 

kollegor hör. Chefen beskriver vidare att all kritik sker på individnivå, vilket även säljaren 

och kundtjänstarbetaren anser. Ingen av de två anställda känner att deras chef ser sin 

ledarposition som enskilda egendom, utan istället främjar han deras framgångar inom 

företaget. 

 

4.1.3.2 Kina 

Beträffande om respondenterna föredrar att arbeta självständigt eller i grupp för att prestera 

optimalt föredrar alla tre att arbeta i grupp. Respondenterna svarar även att det är 

gruppresultaten framför de individuella resultaten som de anser är viktigast på Perten. 

Säljaren beskriver hur: ”We have to work as a group in order to achieve the best result.” 

(Säljare Perten Instruments Kina, 2015). Vad gäller uppskattning och kritik anser chefen att 

uppskattning kan ske inför andra medarbetare och att den sker direkt. Däremot anser han att 

kritik oftast ges privat. Chefen beskriver dock att om det är något allvarligt fel som påverkar 

hela gruppen skickar han ett mail till alla anställda. Säljaren och kundtjänstarbetaren tycker 

däremot att både uppskattning och kritik ges privat. Ingen av respondenterna, varken från 

chefens eller från de anställdas perspektiv, ansåg att chefens ledarskap var en enskild 

egendom för just honom. De anställda ansåg snarare att chefen var uppmuntrande till deras 

individuella karriärer och framsteg. 

 

4.1.4 Tillfredsställelse 

4.1.4.1 Sverige 

Chefen anser att de sociala normer som förekommer på Perten är grundade i en god stämning. 

Han beskriver även att de flesta på Perten är relativt högutbildade och att alla medarbetare är 

mycket socialt kompetenta samtidigt som det finns en stor respekt gentemot varandra. 

Säljaren och kundtjänstarbetaren beskriver de sociala normerna i enighet med chefen och 

lägger tonvikt på att alla anställda är mycket ansvarstagande trots att det finns en mycket 

avspänd stämning på företaget. Säljaren gav ett konkret exempel på detta: ”Ursprungligen 

fanns det en schemalagd fikapaus varje förmiddag och varje eftermiddag varje dag i veckan. 
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För drygt 10 år sedan togs detta bort och det blev istället endast en schemalagd fikapaus på 

fredagar för att skapa en ny norm att istället ta med kaffe till arbetsplatsen. Idag är det mer 

lättsamt om det och folk fikar med varandra utöver fredagarna, men då diskuteras faktiskt 

oftast jobb.” (Säljare Perten Instruments Sverige, 2015). Vidare anser kundtjänstarbetaren att 

de sociala normerna präglas av en frihet där alla på kontoret känner att de kan vara sig själva. 

 

4.1.4.2 Kina 

När det gäller om det förekommer sociala normer på arbetsplatsen anser alla respondenter att 

ansvarstagande och hjälpsamhet utgör de påtagligaste av dem. Säljaren och 

kundtjänstarbetaren anser till och med att det förekommer en mer avslappnad stämning till 

skillnad från tidigare erfarenheter från andra företag. ”I feel that it is less strict here 

comparing to other Chinese organisational cultures in general.” (Säljare Perten Instruments 

Kina, 2015). Säljaren beskriver hur de har regler för hur saker ska gå till men att dessa är så 

pass vedertagna och enkla att han inte upplever dem som särskilt strikta. Vad de båda 

anställda syftar på är att det inte är lika rigoröst i förhållande till vad de upplevt på tidigare 

arbetsplatser, även då alla anställda är lika ansvarstagande. 

 

4.2 Organisationskultur 
4.2.1 Artefakter 

4.2.1.1 Sverige 

Angående klädseln och jargongen på företaget beskriver säljaren: ”Perten har mycket 

ingenjörer och då vi jobbar med utveckling behövs en frihet och kreativitet för det, här får 

man vara som man vill!” (Säljare Perten Instruments Sverige, 2015). Kundtjänstarbetaren 

berättar att alla anställda ska vara hela och rena, men att det annars inte finns några speciella 

regler. Hon tillägger även att använda sunt förnuft och ett vårdat språk är självklarheter. 

Chefen och de båda anställda var dock eniga om att alla på företaget såg till att vara klädda 

ordentligt och propert när de får kundbesök. 

 

4.2.1.2 Kina 

Alla tre intervjuade har svårt att beskriva att ett specifikt språk eller klädsel förekommer på 

kontoret i förhållande till andra arbetsplatser. Säljaren och kundtjänstarbetaren anser att de 

kan komma klädda som de önskar vilket de även gör. På samma sätt ses ett vårdat språk som 

en självklarhet. Vidare beskriver chefen att det är en trevlig jargong mellan alla de anställda 

och att den präglas av att bemöta andra så som du själv önskar att bli bemött. 
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4.2.2 Värderingar 

4.2.2.1 Sverige 

Chefen anser att i det dagliga praktiska arbetet är alla ärliga och vågar säga vad de tycker, de 

litar på varandra samt är kundorienterade med en stor respekt för deras kunder. Han tror att 

Perten sticker ut lite i jämförelse med konkurrenter då Perten är lite mer hyggliga och arbetar 

för långsiktiga relationer vilket medför att de inte försöker suga ut varenda krona ur kunderna. 

Säljaren, som varit anställd på företaget i över 30 år, anser att Perten har varit duktiga på och 

tjänat på att vara kundorienterade och flexibla genom att alltid sätta kunden i första hand. 

Detta tycker han är Pertens styrka och det är något som genomsyrar deras arbete, vilket bland 

annat visas av att de fortfarande ordnar speciallösningar åt specifika kunder trots att företaget 

blivit mycket större. Kundtjänstarbetaren har samma tankar som säljaren kring detta. I det 

dagliga arbetet på Perten framhåller alla tre respondenterna att kundernas behov ständigt 

diskuteras och bevakas och att kunden alltid kommer främst. 

 

4.2.2.2 Kina 

Enligt chefen är företaget kundorienterat med stort fokus på att lösa de problem som kan 

tänkas uppstå. Detta genomsyrar hans och de anställdas arbete dagligen då de ständigt hjälper 

kunder att identifiera och lösa problem. Samtliga respondenter gör sitt yttersta för att deras 

kunder ska bli nöjda med de produkter som de har köpt. Säljaren och kundtjänstarbetaren 

anser också att de har ett stort kundengagemang. De beskriver att de ständigt arbetar med att 

utveckla långsiktiga relationer vilket är en självklarhet för dem framför att endast genomföra 

engångsaffärer. 

 

4.2.3 Grundläggande antaganden 

4.2.3.1 Sverige 

Alla tre respondenterna tycker att det finns en ”öppen dörr”-policy på företaget. Chefen 

beskriver att de anställda kommer in till honom hela tiden för att diskutera och lösa problem. 

Kundtjänstarbetaren beskriver också att det är en mycket lättsam stämning till överordnade. 

Chefen berättar även att det finns utformade regler på företaget. Dock tummas det mycket på 

en del av dessa, såsom att skriva reserapporter samt tider för när de anställda ska komma och 

gå på kontoret, vilket ger de anställda flexibilitet. Reserapporterna brukar istället bara bli en 

informell avrapportering och det är inte så noggrant med tiderna så länge arbetsuppgifterna 

avklaras.  

 



 29 

4.2.3.2 Kina 

De intervjuade tycker alla tre att det finns en ”öppen dörr”-policy på företaget. Chefen 

berättar att hans anställda enkelt kan kontakta och komma till honom för att ha öppna 

diskussioner och dela med sig av sina åsikter när problem eller förvirring har uppstått. 

Säljaren och kundtjänstarbetaren ger liknande svar och beskriver att chefen lämnar dörren 

öppen för att uppmuntra öppenhet och transparens till de anställda. Säljaren beskriver även att 

alla anses lika mycket värda på arbetsplatsen och att alla ”has one heart” (Säljare Perten 

Instruments Kina, 2015). Detta anser han är grunden för den respekt som alla på Pertens 

kontor i Kina har för varandra, som även utgörs av moralitet och integritet. 

 

4.2.4 Uppfattningar om det andra kontoret 

4.2.4.1 Svenska respondenters uppfattning om dotterbolaget i Kina 

Angående det kinesiska dotterbolaget velar chefen gällande om de är mer toppstyrda eller inte, 

men konstaterar att de egentligen inte är det. De anställda i Kina säger, precis som de svenska, 

ifrån till sina överordnade och det kan bli ”ett jädra liv på för låga löner” (Vice vd Perten 

Instruments, 2015). Chefen tycker även att Perten i Kina kanske till och med är något mindre 

hierarkiskt än vad de är i Sverige. Vidare anser chefen att de i Kina är oerhört lojala, många 

har arbetat för Perten i 10-15 år och detta tror han är ett resultat av att Perten har en bra 

organisationskultur. Säljarens uppfattning kring Kina-kontoret, som baseras på tidigare 

erfarenheter vid uppstarten av bolaget för drygt 10 år sedan, var framförallt att kineserna alltid 

ville lösa problem kollektivt istället för betro den enskilde säljaren att göra det. 

Kundtjänstarbetaren har inte samma erfarenhet av det kinesiska kontoret som de andra två 

intervjuade och har svårt att beskriva sin uppfattning om det kontoret. 

 

4.2.4.2 Kinesiska respondenters uppfattning om moderbolaget i Sverige 

Vad gäller de kulturella skillnaderna mellan Perten i Sverige och i Kina, beskriver chefen att 

han tycker att båda företagsenheterna har en bra och vänlig jargong. Säljaren uttalar sig inte 

angående det svenska kontoret och dess kultur då han anser att han inte har kunskapen att 

göra det. Personen som arbetar på kundtjänst har inte någon mer uppfattning om kulturen på 

Perten i Sverige då hon heller aldrig varit där. Hon kan dock tänka sig att den är lik den hon 

upplever på Perten i Kina, som är karaktäriserad av ”hommization” (Kundtjänstarbetare 

Perten Instruments Kina, 2015), vilket innebär ett hav av moralitet. 
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5. Analys 
I detta avsnitt kommer först en analys av hur organisationskulturen på Perten speglar den 

svenska nationella kulturen i förhållande till de fyra valda av Hofstedes kulturdimensioner. 

Därefter följer en analys av ledarskapet som förekommer på det kinesiska dotterbolaget och 

om denna stämmer mer överens med den svenska nationella kulturen, på grund av Pertens 

organisationskultur, eller om den mer överensstämmer med den kinesiska nationella kulturen. 

 

5.1 Hur den svenska nationella kulturen uttrycks i Pertens organisationskultur 
5.1.1 Perten präglas av en trevnad 

Utifrån Scheins modell för organisationskulturs högsta nivå, artefakter, går det att tyda en 

jargong, en klädsel och ett språk som förekommer på Perten. Båda kontoren har en jargong 

som är avslappnad och präglas av en hjälpsamhet bland alla anställda. Detta påvisas tydligt 

genom alla sex respondenters svar. Klädseln är inte någon uttalad såsom kostym eller dylikt, 

utan de anställda klär sig i det de känner sig bekväma i. Detsamma gäller språket, som är 

vardagligt och avslappnat och går i samma anda som deras klädsel. Alla artefakter som 

förekommer på Perten går åt samma håll och bidrar alla till den trevliga stämningen som 

återfinns på företaget. 

 

5.1.2 Alla är lika värda på Perten 

För att få förståelse för artefakter beskriver Schein att det krävs kännedom om 

organisationskulturens värderingar. Värderingarna, som är Scheins mellersta nivå och utförs 

på ett medvetet plan, går på företaget Perten att sammanfatta i det svenska synsättet att alla är 

lika mycket värda. Synsättet speglas i den lättsamma stämningen och att cheferna ses som en 

av de anställda vilket enligt Hofstede innebär låg maktdistans. Detta kommer även till uttryck 

på kontoret i Kina där de anställda inte tvekar att säga ifrån till sina överordnade vid 

eventuellt missnöje, som till exempel när lönerna anses vara för låga. Detta synsätt agerar som 

de moraliska och etiska riktlinjerna Schein beskriver angående hur de anställda ska agera och 

för hur de ska bete sig i det dagliga arbetet på företaget. 

 

Vidare är normerna på företaget inte av en återhållsam karaktär. Detta kommer till uttryck då 

företaget har tydliga regler men att en del av dem tas det lättare på, vilket är möjligt då de 

anställda sköter sig väl ändå. Därför hålls det exempelvis inte stenhårt på tiderna när de 

anställda ska komma och gå, då deras ansvarstagande gör att de utför sitt arbete oavsett. 
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Dessutom har de få strikta normerna successivt luckrats upp. Båda dessa exempel indikerar att 

Perten, enligt Hofstedes dimension tillfredsställelse, är av mer tillfredsställd än återhållsam 

karaktär och stämmer väl överens med den svenska nationella kulturen. Ytterligare belägg för 

detta är resultaten från de anställda i Kina, som också känner att de har en frihet att göra som 

de vill så länge arbetet blir uträttat. Detta trots att Kinas nationskultur enligt Hofstede präglas 

av en återhållsamhet, vilket är den sortens normer som de kinesiska anställda upplevt på 

tidigare arbetsplatser. 

 

Normerna som således förekommer på kontoret och kännetecknas av tillfredsställelse skapar 

endast positiva effekter på de anställda då alla delar en hög ambition, vilket också enligt 

Schein är en aspekt av värderingar. Ambitionen att göra ett bra arbete i kombination med 

målsättningen att göra kunderna nöjda, skapar ett påtagligt ansvarstagande hos de anställda. 

Detta kommer tydligt till uttryck då alla respondenter har svårigheter att göra gränsdragningar 

mellan arbete och fritid, vilket är ett resultat av lojaliteten och välvilja mot kunderna. Det kan 

därför argumenteras att värderingarna hos de anställda, på grund av den starka 

kundorienteringen, är av en mer feminin karaktär enligt Hofstedes dimension maskulinitet. Då 

organisationskulturen genomsyras av en stark kundorientering gör det att, trots att femininitet 

bör innebära en strävan efter en balans mellan arbete och fritid, ingen av respondenterna yttrar 

missnöje över att inte kunna separera fritiden från arbetet. I övrigt styrks även Hofstedes 

resonemang om femininitet då de anställda på Perten är omsorgsfulla och värnar om sina 

kunder i större utsträckning jämfört med sina konkurrenter. Detta tydliggörs då de värdesätter 

goda relationer med sina kunder framför monetära framgångar genom att inte exploatera dem 

på varenda krona. 

 

Det finns även ytterligare en aspekt som indikerar att organisationskulturen är av feminin 

karaktär. Både chefen och de anställda på det kinesiska kontoret, så väl som på det svenska, 

upplever en hjälpsam stämning istället för en tävlingsinriktad mellan kollegor. Detta trots att 

Kina, enligt Hofstedes forskning, definieras som ett maskulint land och präglas av 

tävlingsinriktning. 

 

De enda skillnaderna i värderingar mellan kontoret i Sverige och Kina är preferenserna för att 

arbeta självständigt eller i grupp. Om de svenska respondenterna fick välja fritt föredrar de att 

arbeta individuellt, vilket stämmer överens med Hofstedes forskning kring den svenska 

nationella kulturen. För de kinesiska respondenterna som föredrar att arbeta i grupp, är 
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återigen resultatet i samstämmighet med Hofstede då deras nationella kultur är kollektivistisk. 

På så sätt yttrar sig respondenternas nationella kulturer gällande frågan om vilka beslut som 

anses viktigast på Perten. Som konklusion finns det ett mer individualistiskt synsätt i 

värderingarna på det svenska kontoret och ett mer kollektivistiskt synsätt på det kinesiska 

kontoret. 

 

5.1.3 Tillit är Pertens grundpelare 

Precis som Schein argumenterar krävs det för att tolka en organisations värderingar en 

djupare förståelse för dess grundläggande antaganden. Att båda kontoren har en ”öppen dörr”-

policy och att alla hälsar samt pratar med alla, oavsett position på företaget, stödjer ytterligare 

synsättet om att värderingarna kan definieras som att alla är lika mycket värda. Ledarna 

avskärmar sig inte från sina anställda utan är mottagliga för dem när de vill, både när det 

gäller att diskutera saker och att lösa problem. Därmed förklarar ”öppen dörr”-policyn 

värderingarna på företaget om att alla är lika mycket värda på en djupare nivå, vilket vidare 

utgör en förklaring för den låga maktdistansen i organisationskulturen. 

 

Den låga maktdistansen kommer även till uttryck genom att organisationskulturen, enligt 

Hofstedes dimension maskulinitet, är feminin. Detta då femininitet förväntas innefatta goda 

relationer mellan över- och underordnade så väl som bra arbetsförhållanden, vilket tydligt 

förekommer på företaget då tillit präglar dess värderingar. Tilliten är något som tas för givet 

av de anställda på Perten och kan därför enligt Scheins modell definieras som ett 

grundläggande antagande. Den svenska chefen påpekar hur just tilliten anses vara en viktig 

framgångsfaktor i Sverige och förklarar även hur ovanligt förekommande det är i den 

kinesiska kulturen att vara lojal och stanna kvar på ett företag under en lång tid. Han menar att 

det är tilliten som gjort att många av de kinesiska anställda har stannat länge trots att det hör 

till det ovanliga. 

 

Att tillit är ett grundläggande antagande märks även genom att de sociala normerna inte är 

återhållsamma i organisationskulturen. Tilliten medför istället att de anställda ges frihet och 

utrymme att göra som de önskar istället för att de begränsas. På Perten framgår det tydligt att 

detta uppskattas och leder till högre produktivitet. Vidare speglas detta grundläggande 

antagande i att ledarna i organisationen inte ser ledarskapet som sin enskilda egendom, utan 

uppmuntrar sina anställdas framgångar i företaget.  
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5.2 Ledarskapets utformning på det kinesiska kontoret 
5.2.1 Beroendeförhållandet mellan över- och underordnade 

Resultaten visar att både över- och underordnade anser att det finns en tydlig strukturell 

hierarki, dock ser inte respondenterna detta som en ojämn maktfördelning då den anses vara 

berättigad. Detta indikerar, enligt Hofstedes dimension maktdistans, att det förekommer en 

låg maktdistans mellan över- och underordnad på Pertens dotterbolag i Kina. En aspekt som 

framkom genom intervjuerna i Kina är att chefen anser att han har en ledarskapsstil som är 

auktoritär och att han har noggrann uppsikt över sina anställda. Detta är karaktäristika för 

ledarskap av hög maktdistans enligt Hofstede. Därmed stämmer chefens egen uppfattning av 

sitt ledarskap väl överens med den kinesiska nationella kulturen, som präglas av en hög 

maktdistans. De underordnade, säljaren och kundtjänstarbetaren, har dock ett motsatt 

perspektiv på chefens ledarskap. De anser istället att han utför ett ledarskap som snarare visar 

låg maktdistans. Detta visas genom att de anställda tycker att chefens ledarskap är mer 

rådgivande och att han inte ständigt övervakar dem i deras arbete, vilket de också är 

tacksamma för. Förhållandet mellan över- och underordnade, det vill säga chef och anställd, 

präglas enligt respondenterna av en öppenhet som leder till att de anställda känner att de 

presterar bättre. Resultaten indikerar därför att utformningen av ledarskapet i det kinesiska 

dotterbolaget är av låg maktdistans, vilket enligt Hofstede överensstämmer med den svenska 

nationella kulturen.  

 

5.2.2 Ledarskapet och dess påverkan på stämningen 

Hofstedes forskning visar att det kinesiska ledarskapet förväntas vara bestämt och uppmana 

till tävling mellan de anställda. Genom respondenterna har det dock framkommit att så inte är 

fallet i Pertens kinesiska dotterbolag. De anställda anser att stämningen är hjälpsam och att 

chefen uppmuntrar denna atmosfär före en tävlingsinriktad sådan. Men precis som på det 

svenska kontoret kan det ibland förekomma tävling mellan de enskilda säljarna. Resultatet 

visar därför att ledarskapet som utförs i det kinesiska dotterbolaget är av mer feminin karaktär 

som den svenska nationella kulturen karaktäriseras av enligt Hofstede. 

 

Det förekommer dock en kinesisk influens av maskulinitet i ledarskapet och denna speglas i 

hur ledaren önskas vara i sitt beteende av de underordnade. I enlighet med dimensionen 

maskulinitet och hur Hofstede beskriver att Kina är, så önskar de anställda på det kinesiska 

kontoret att deras chef ska vara beslutsam och principfast. De har till och med gett kritik till 

chefen för att vara för snäll och för obestämd i sitt ledarskap. De anställda anser att det har lett 



 34 

till att de själva har blivit mindre produktiva. Det kan utifrån detta dras en parallell mellan 

önskan efter tydliga direktiv samt instruktioner och kollektivism. Individer i ett 

kollektivistiskt samhälle vill inte ta beslut själva, men vid för mycket frihet och vaga 

instruktioner tvingas de till att göra det. Om det däremot förekommer bestämda direktiv där 

besluten redan är tagna, framkallas inte sökandet efter konsensus som enligt Hofstede annars 

skapas hos individer i ett kollektivistiskt samhälle. 

 

5.2.3 Ledarskapets preferens för ”vi eller jag” 

Individualism är den dimension i moderbolagets nationella kultur som minst gestaltas i det 

kinesiska ledarskapet. Detta framkommer tydligt av resultaten där både chefen och hans 

anställda har preferenser för grupparbete eftersom de då anser att de kan prestera som bäst. 

Enligt Hofstede karaktäriseras den kinesiska kulturen av kollektivism och baserat på 

resultaten från de kinesiska respondenterna är ledarskapet på den kinesiska enheten präglat av 

detta. Den enda avvikelsen är att chefen i Kina, till skillnad från säljaren och 

kundtjänstarbetaren, anser att uppskattning av prestationer kan framföras inför andra vilket 

enligt Hofstedes beskrivning av den kinesiska kulturen är ett hot mot harmonin. Däremot så 

stämmer säljarens och kundtjänstarbetarens uppfattning angående hur uppskattning faktiskt 

ges överens med den kinesiska nationella kulturen.  

 

5.2.4 Ledarskapets utformning av de sociala normerna 

Enligt Kinas index för dimensionen tillfredsställelse bör ledarskapet och atmosfären vara 

återhållsam och strikt. Resultaten visar dock att de anställda på det kinesiska kontoret anser 

att normerna är avslappnade och att de har större frihet i förhållande till andra kinesiska 

arbetsplatser. Det visar också att ledarskapets utformning av sociala normer på det kinesiska 

kontoret inte präglas av den strikthet och återhållsamhet som de bör göra enligt deras 

nationskultur. Istället tillåts ”det fria ordet” och deras handlingsmöjligheter begränsas inte av 

de sociala normerna. Detta visar ett ledarskap enligt Hofstedes dimension tillfredsställelse av 

en mer tillfredsställande karaktär, vilket stämmer överens med den svenska nationella 

kulturen. 
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6. Slutsats 

När det gäller de fyra valda av Hofstedes kulturdimensioner i förhållande till Scheins modell 

för organisationskultur, tyder resultatet på att Pertens organisationskultur stämmer överens 

med den svenska nationella kulturen. I studien framgår det hur den svenska kulturen speglas i 

organisationskulturen i kulturdimensionerna maktdistans, maskulinitet och tillfredsställelse. 

Däremot gällande kulturdimensionen individualism visade inte organisationskulturen någon 

tydlig prägel för varken individualism eller kollektivism. Dimensionen individualism verkar 

därmed inte ingå i Pertens organisationskultur, vilket framgår i studien då värderingarna var 

olika beroende på respondenternas nationella kultur. Den svenska nationella kulturen kommer 

sammanfattningsvis i Pertens organisationskultur till uttryck i tre av de fyra undersökta av 

Hofstedes kulturdimensioner. 

 

Utifrån detta kan ledarskapets utformning i fallstudien konstateras väl överensstämma med 

moderbolagets nationella kultur, trots att dotterbolagets nationella kultur distinkt skiljer sig 

från denna. Detta eftersom ledarskapet i det kinesiska dotterbolaget speglade den svenska 

nationella kulturen i alla de kulturdimensioner som organisationskulturen präglades av den 

svenska kulturen. Dessa kulturdimensioner var som tidigare konstaterats maktdistans, 

maskulinitet och tillfredsställelse. Gällande den sista undersökta kulturdimensionen i studien, 

individualism, yttrade sig däremot den kinesiska nationella kulturen i ledarskapets 

utformning. Detta kan förklaras av att individualism var den enda dimensionen som inte 

ingick i fallföretagets organisationskultur. Därmed kunde ledarskapets utformning i det 

kinesiska dotterbolaget inte påverkas av svenska influenser i den bemärkelsen utan 

utformades istället i enlighet med sin egna nationella kultur. 
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7. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet ur ett annat perspektiv än från studiens valda teoretiska 

ramverk. Först kommer det att presenteras, utifrån Hofstedes syn på organisationskultur, en 

möjlig förklaring till varför dimensionen individualism inte ingick i fallföretagets 

organisationskultur. Sedan kommer även en mer allmän diskussion utifrån hans syn att 

presenteras angående en möjlig förklaring till resultatet av denna studie.  

 

Trots att Hofstedes teori kring organisationskultur inte varit underlag för denna studie är det 

intressant att diskutera resultaten utifrån hans perspektiv. Att de båda två nationella kulturerna 

utkristalliserar sig i kulturdimensionen individualism indikerar att det inte är ett, i enlighet 

med Scheins modell, grundläggande antagande i företagets organisationskultur. Enligt 

Hofstede är värderingar något som lärs in i tidig ålder vilket är relaterat till individernas 

nationella kultur. Följaktligen beskriver Hofstede att organisationskultur snarare består av det 

visuella såsom symboler, hjältar och ritualer. Enligt Hofstedes modell för organisationskultur 

kan således dimensionen individualism ses som en del av kärnan i hans lökdiagram, då kärnan 

som tidigare beskrivet är relaterat till individers nationella kultur. Detta kan förklara varför, i 

denna fallstudie, kollektivismen yttrar sig i ledarskapets utformning i den kinesiska enheten 

trots att ledarskapet i övrigt speglar den svenska nationella kulturen. Detta resonemang är en 

möjlig förklaring till att dotterbolaget i Kina har preferens för kollektivism medan 

moderbolaget i Sverige har preferens för individualism trots att de har samma 

organisationskultur. 

 

Vidare skulle resultatet enligt Hofstedes kunna förklaras av att den svenske chefen, vice vd:n, 

är ansvarig över den kinesiska chefen trots att de två cheferna har motsvarande roller på sina 

kontor. Enligt Hofstedes organisationsteori innebär det därmed att den svenske chefen, vice 

vd:n, kan aktivera dolda värderingar hos den kinesiske chefen. Följaktligen skapas en 

kedjereaktion då den kinesiska chefen på samma sätt aktiverar dessa värderingar hos sina 

underordnade. Detta kan vara en teoretisk förklaring till hur Pertens värderingar, som är 

präglade av den svenska kulturen, har spridits trots distinkt olika nationella kulturer. 

Hofstedes dimension individualism hade dock inga värderingar att aktivera hos de anställda 

på den kinesiska enheten. Detta kan möjligen motiveras av att dessa värderingar inte har varit 

viktiga, då arbetsuppgifterna på Perten tillåtit både självständigt arbete och grupparbete utan 

att det har påverkat något av företagets uppsatta mål. 
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7.1 Vidare forskning 

En möjlig förklaring till att resultatet i studien blev som presenterats skulle kunna vara att de 

anställda på dotterbolaget i Kina är individer som söker sig till företag vars ledarskap inte 

överensstämmer med deras nationella kultur. Majoriteten av de anställda på det 

multinationella företaget som undersöktes är ingenjörer, vilket är en specifik yrkesgrupp. Det 

vore därför intressant att undersöka om det finns en koppling mellan dessa två aspekter och 

resultatet av vår studie. Vidare studier skulle därmed kunna utföras genom att studera andra 

svenska multinationella företag med dotterbolag i Kina och se om resultaten blir desamma för 

denna yrkesgrupp. Ytterligare vore det intressant att även genomföra studien på andra 

yrkesgrupper. På så sätt kan det undersökas om det förekommer samband mellan olika 

yrkesgrupper och preferenser för ledarskapsstilar. 
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9. Bilagor 
9.1 Bilaga 1 – Information om de medverkande i studien 
 

 

Benämning: Arbetsuppgifter: Antal år på 

företaget: 

Chef (Sverige) Vice vd och marknads- och försäljningschef samt ansvar för 

dotterbolag i Kina, Italien & Frankrike. 

9 år 

Säljare (Sverige) Försäljningsansvarig för geografiska området ”Euroasia”. 

Innebär gamla Sovjetunionen, gamla Jugoslavien samt 

Grekland och Turkiet. 

34 år 

Kundtjänst 

(Sverige) 

Främst export & import vilket innebär orderhantering, 

bekräftelse till kund, förtullningar, returärenden, inköp, 

remburshantering till tredje land, transport till och från 

mässor. 

3 år 

Chef (Kina) ”General Manager” vilket innebär det övergripande ansvaret 

på bolaget i Kina. 

10 år 

Säljare (Kina) Försäljningsansvarig för geografiska området Guangzhou i 

Kina. 

9 år 

Kundtjänst (Kina) Orderhantering som innebär hantering av kontrakt med 

kunder samt beställning av produkter från Sverige. 

12 år 
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9.2 Bilaga 2 – Intervjuinformation om genomförandet i Sverige respektive Kina 
 

Sverige: 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kina: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Benämning: Datum: Tid intervjun varade i: 

Chef 2015-05-12 53 minuter 

Säljare 2015-05-05 41 minuter 

Kundtjänst 2015-05-05 45 minuter 

Benämning: Datum: Mailkorrespondens 

(Antal mail): 

Chef 2015-05-04 till 2015-05-07 20 st. 

Säljare 2015-05-04 till 2015-05-08 18 st. 

Kundtjänst 2015-05-06 till 2015-05-13 18 st. 
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9.3 Bilaga 3 – Intervjufrågor till anställda i Sverige 
1. Berätta om din roll på företaget. 

2. Hur länge har du arbetat på Perten? 

3. Anser du att det finns en tydlig hierarki på Perten? Varför/varför inte? 

4. Föredrar du rådgivande ledarskap eller auktoritärt (hierarkiskt/kontrollerande) 

ledarskap? 

5. Anser du att din chef har noggrann uppsikt över ditt arbete? Vad tycker du om detta? 

6. Föredrar du att arbeta själv eller i grupp för att kunna prestera bäst? 

7. Vad är viktigast på Perten; individuella eller gruppbaserade beslut? 

8. Hur ges uppskattning på Perten? 

9. Hur ges kritik? 

10. Hur värderar du arbetet i förhållande till fritid? 

11. Hur kommer privatlivet till uttryck på Perten? 

12. Hur är stämningen kollegor sinsemellan på företaget? 

13. Vad förväntar du dig av din chef? 

14. Upplever du att ni har sociala normer på ert kontor och hur är dessa i så fall 

utformade? 

15. Upplever du att det finns ett språk/klädsel/jargong som är specifikt för Perten? 

16. Vilka är Pertens värderingar? Hur starka är dessa? 

17. Av de tidigare nämnda värderingarna vilka återfinner du i ditt praktiska arbete? 

18. Har Perten en ”öppen dörr”-policy? 

19. Vad anser du skiljer sig mellan Sverige och Kina inom Perten? 

20. Beskriv din uppfattning av kulturen på respektive arbetsplats. 

  



 45 

9.4 Bilaga 4 – Intervjufrågor till chef i Sverige 
1. Berätta om din roll på företaget. 

2. Hur länge har du arbetat på Perten? 

3. Anser du att det finns en tydlig hierarki på Perten? Varför/varför inte? 

4. Föredrar du rådgivande ledarskap eller auktoritärt (hierarkiskt/kontrollerande) 

ledarskap? 

5. Anser du att du som chef har noggrann uppsikt över dina anställdas arbete? Vad tycker 

du om detta? 

6. Föredrar du att arbeta själv eller i grupp för att kunna prestera bäst? 

7. Vad är viktigast på Perten: individuella eller gruppbaserade beslut? 

8. Hur ges uppskattning på Perten? 

9. Hur ges kritik? 

10. Hur värderar du arbetet i förhållande till fritid? 

11. Hur kommer privatlivet till uttryck på Perten? 

12. Hur är stämningen kollegor sinsemellan på företaget? 

13. Vad tror du att dina anställda har för förväntningar på dig som chef? 

14. Upplever du att ni har sociala normer på ert kontor och hur är dessa i så fall 

utformade? 

15. Upplever du att det finns ett språk/klädsel/jargong som är specifikt för Perten? 

16. Vilka är Pertens värderingar? Hur starka är dessa? 

17. Av de tidigare nämnda värderingarna, vilka återfinner du i ditt praktiska arbete? 

18. Har Perten en ”öppen dörr”-policy? 

19. Vad anser du skiljer sig mellan Sverige och Kina inom Perten? 

20. Beskriv din uppfattning av kulturen på respektive arbetsplats. 

  



 46 

9.5 Bilaga 5 – Intervjufrågor till anställda i Kina 
Frågor som skickades i introduktionsmailet med presentation av ämnet 

1. Give me a short description of what you do at the company. 

2. For how long have you been working at Perten? 

Mail 2 

3. Do you think that there is a clear hierarchy at Perten? Why/why not? 

4. Do you prefer an advisory leadership or an authoritative (hierarchical/controlling) 

leadership? 

5. Do you think that your manager have strict surveillance of your work tasks? What do 

you think about that? 

Mail 3 

6. Do you prefer to work individually or in a group to be able to achieve the best results? 

7. What do you believe is the most important at Perten: individual or group based 

decisions? 

8. How is appreciation given at Perten? 

9. How is criticism given at Perten? 

Följdfrågor/förklaringar till Mail 3 

o How do your manager inform you and other employees when you have done something 

good? Is it done in front of other employees or in private? 

o How do your manager inform you and other employees when you have done something 

less good? Is it done in front of other employees or in private? 

Mail 4 

10. How do you value work compared to leisure time? 

11. Do you feel that your private-life is something that you can express during the days 

working at Perten? 

12. How is the atmosphere between employees at Perten? 

13. What are your expectations of your manager? 

Följdfrågor/förklaringar till Mail 4 

o Can you relax and not think about your work and assignments on your leisure time? 

o Is the atmosphere between employees at Perten of a more competitive character or of a 

more helpful and caring? 

o What do you expect (and prefer) a manager to be? More determined, firm, competitive 

and just or would you prefer a manager who is more about using his/her intuition, 

handle feelings and seek consensus? 
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Mail 5 

14. Do you experience that there are social norms at your work place? If so, what kind of 

social norms? 

15. Do you feel that there is a specific language/dress code/jargon that is specific for 

Perten? 

16. Which are Perten’s values? How strong are they? 

17. Of the above-mentioned values, which of them are active in your practical and 

everyday work? 

18. Do Perten have an “open door”-policy? (An open door policy is a communication 

policy in which a manager, CEO, president or supervisor leaves their office door 

"open" in order to encourage openness and transparency to the employees of that 

company.) 

Följdfrågor/förklaringar till Mail 5 

o Except for that everybody at Perten work for better results and improve their work – do 

you feel that are any other things that are important for Perten? 

Mail 6 

19. What are your thoughts regarding differences between Perten in Sweden and in 

China? 

20. Describe your view of the culture at the workplace at Perten in Sweden and in China. 
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9.6 Bilaga 6 – Intervjufrågor till chef i Kina 
Frågor som skickades i introduktionsmailet med presentation av ämnet 

1. Give me a short description of what you do at the company. 

2. For how long have you been working at Perten? 

Mail 2 

3. Do you think that there is a clear hierarchy at Perten? Why/why not? 

4. Do you prefer an advisory leadership or an authoritative (hierarchical/controlling) 

leadership? 

5. Do you think that you as a manager have strict surveillance of your employees? What 

are your thoughts regarding that? 

Mail 3 

6. Do you prefer to work individually or in a group to be able to achieve the best results? 

7. What do you think is the most important at Perten: individual or group based decisions? 

8. How is appreciation given at Perten? 

9. How is criticism given at Perten? 

Följdfrågor/förklaringar till Mail 3 

o How do you inform your employees when they have done something good? Is it done in 

front of other employees or in private? 

o How do you inform your employees when they have done something less good? Is it 

done in front of other employees or in private? 

Mail 4 

10. How do you value work compared to leisure time? 

11. Do you feel that your private-life is something that you can express during the days 

working at Perten? 

12. How is the atmosphere between employees at Perten? 

13. What do you believe are the expectations your employees have on you as their 

manager? 

Följdfrågor/förklaringar till Mail 4 

o Is the atmosphere between employees at Perten of a more competitive character or of a 

more helpful and caring? 

o How do you think you are as a manager and what do you believe your employees 

expect you to be like? More determined, firm, competitive and just or would you say 

you are more about using your intuition, handle feelings and seek consensus? 
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Mail 5 

14. Do you experience that there are social norms at your work place? If so, what kind of 

social norms? 

15. Do you feel that there is a specific language/dress code/jargon that is specific for 

Perten? 

16. Which are Perten’s values? How strong are they? 

17. Of the above-mentioned values, which of them are active in your practical and 

everyday work? 

18. Do Perten have an “open door”-policy? (An open door policy is a communication 

policy in which a manager, CEO, president or supervisor leaves their office door 

"open" in order to encourage openness and transparency to the employees of that 

company.) 

Mail 6 

19. What are your thoughts regarding differences between Perten in Sweden and in 

China? 

20. Describe your view of the culture at the workplace at Perten in Sweden and in China. 

Följdfrågor/förklaringar till Mail 6 

o Do you mean that your management is strict to you or that you are strict to your 

employees in order to get the work done? 

 

 


