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Sammanfattning 
 
För svenska företag som har ambitionen att expandera internationellt är Tyskland en av de 

närmast större marknaderna. Då svenska och tyska marknaden har olika förutsättningar vad 

gäller politik, lagstiftning, ekonomi samt kultur, ställs företag inför utmaningar när det kommer 

till hur de bör styra och leda sina tyska dotterbolag. I vår studie har vi valt att undersöka hur det 

svenska detaljhandelsföretaget Stadium styr sitt tyska dotterbolag i förhållande till sitt svenska 

samt granska vilka utmaningar som följer av att implementera kontrollmekanismerna i Tyskland. 

Vi ämnar även undersöka ifall utmaningarna kan härledas till de av Hofstede beskrivna 

kulturskillnaderna mellan länderna. De kontrollmekanismer vi undersöker i studien har vi valt att 

benämna centralisering, byråkratiska styrmedel och kulturell kontroll. Resultatet är inhämtad 

genom semistrukturerade intervjuer med personer som innehar ledande befattningar i 

dotterbolagen samt med personer ur moderbolagets företagsledning. Det visar att Stadium valt att 

ha samma styrmedel i båda ländernas dotterbolag men att det har inneburit utmaningar för 

ledarna i det tyska dotterbolaget. Framförallt har den tyska personalens syn på hierarki, 

ledarskapspreferenser och attityder till regler och rutiner påverkat arbetet med Stadiums 

kontrollmekanismer på den tyska marknaden.  
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1. INLEDNING 
 

 

Enligt Myers och Alexander (2007) har detaljhandelssektorn fått en allt större betydelse för 

världsekonomin. Allt fler detaljhandelsföretag väljer att expandera sina verksamheter utanför 

hemmanationens gränser (Gardo et. al., 2015) och bli till en multinationell spelare i en global 

företagsvärld. Företagsexpansion inom detaljhandelssektorn innebär i det flesta fall expandering 

genom etablering av internationella dotterbolag, varav IKEA och HM är svenska exempel på 

företag som har fått stor global genomslagskraft genom etableringen av dotterbolag på utländska 

marknader. För svenska företag som har ambitionen att expandera internationellt är Tyskland 

den närmsta större marknaden. Förutom att marknaden är stor, sett till en population på 81 

miljoner invånare, har konsumenterna en högre köpkraft per capita jämfört med Sverige 

(Business Sweden, 2015). Landet är dessutom många gånger den första utomnordiska 

expansionsmarknaden för svenska företag. Tyskland har blivit en av de viktigaste marknaderna 

för ett antal av Sveriges största detaljhandelskedjor (Yin et. al., 2010) och idag har ungefär 1500 

svenska företag etablerade dotterbolag i landet (Business Sweden, 2015).  

 

Även om företag kan nå framgång genom att expandera internationellt menar Williams (1992b, 

9) och Hutchinson et. al. (2009) att etablering av dotterbolag över nationsgränser är långt ifrån 

enkel. En av utmaningarna är till exempel hur moderbolaget kan styra deras internationella 

dotterbolag effektivt och få dem att agera i enlighet med moderbolagets mål och strategier 

samtidigt som dotterbolagen även måste förhålla sig till sina lokala omgivningar (Gomez och 

Sanchez, 2005; Hartman et al, 2008; Roth och Nigh, 1992). Enligt Hartman et. al. (2008) kan 

kulturskillnader samt olikheter i politiska och juridiska system försvåra styrningen av 

internationella dotterbolag och i värsta fall går moderbolagets och dotterbolagens intressen isär. 

För att säkerställa att dotterbolagen agerar i enlighet med moderbolagets övergripande mål och 

strategier kan företag implementera ett antal kontrollmekanismer i verksamheten (Nohira och 

Ghoshal, 1989; Martinez och Jarillo, 1989; Roth och Nigh, 1992; Ghoshal och Nohira, 1994; 

Gomez och Sanchez, 2005; Hartman et. al., 2008). Kontrollmekanismerna kan, enligt Gomez och 
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Sanchez (2005) och Hartman et. al., (2008), sammanfattas i centralstyrning, styrning genom 

regler och förordningar samt kontroll genom gemensamma värderingar och organisationskultur. 

 

Även Nohria och Ghoshal (1989) betonar vikten av kontrollmekanismer och menar att de är 

effektiva styrmedel i moder- och dotterbolagsrelationer. Författarna påpekar dock att 

kontrollmekanismerna inte bör se lika ut för alla marknader som företaget verkar i utan menar att 

de behöver anpassas efter varje dotterbolags lokala marknad. Nohria och Ghoshal (1989)  

beskriver hantering av dotterbolag som en familj som har många barn med olika personligheter. 

Även om alla enheter i företaget tillhör samma “familj” och har gemensamma värderingar måste 

moderbolaget anpassa sin styrning efter dotterbolagens behov. Detta gör moder- och 

dotterbolagsrelationer komplexa - frågan handlar inte enbart om hur företagen ska styra sina 

dotterbolag med hjälp av kontrollmekanismer utan även om hur de ska modifiera dem utefter 

dotterbolagens lokala förutsättningar. 

 

Enligt Paterson och Brock (2002) är kultur en lokal premiss som påverkar styrningen av 

internationella dotterbolag och även Hutchinson et. al. (2009) har identifierat kulturskillnader 

som en av de främsta barriärerna ett detaljhandelsföretag står inför på en internationell marknad. 

Detaljhandelsföretags fysiska närvaro i ett land innebär direktkontakt med landets kultur genom 

såväl landets konsumenter som lokal personal (Huang och Strenquist, 2005). Harzing och Sorge 

(2003) menar att ett multinationellt företags kontrollmekanismer är starkt influerade av 

hemmanationen vilket tyder på att eventuella kulturskillnader mellan hemma- och värdnation 

kan medföra utmaningar i styrningen av de lokalt anställda i de internationella bolagen. För 

svenska företag som vill expandera till tyska marknaden menar Löwgren (2014) att skillnader i 

svensk och tysk kultur har försvårat arbetet för många svenska företag på den tyska marknaden.  

 

1.1 PROBLEMATISERING 
 

Enligt Roth och Nigh (1992) är ett företags internationella framgång relaterat till verksamhetens 

förmåga att hantera sina dotterbol ag. Detta innebär att detaljhandelsföretag bör vara medvetna 
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om hur de ska styra sina internationella dotterbolag med hjälp av kontrollmekanismer samt ha 

kunskap om hur kultur påverkar arbetet med kontrollmekanismerna. Okunskap kring dessa 

faktorer kan i annat fall leda till internationella misslyckanden.  Då Tyskland är en av de mest 

betydelsefulla marknaderna för svenska företag är det viktigt att förstå hur svenska 

detaljhandelsföretag kan styra sina dotterbolag på den tyska marknaden. För att få en ökad 

förståelse för denna fråga samt för att bidra till svenska detaljhandelsföretags fortsatta framgång i 

Tyskland, ämnar denna undersökning granska hur ett svenskt detaljhandelsföretag valt att styra 

och anpassa kontrollmekanismerna till sitt tyska dotterbolag. Uppsatsen kommer även belysa 

vilka utmaningar kontrollmekanismerna utgör med hänsyn taget till den tyska kulturen, vilket 

framförallt blir av betydelse då Löwgren (2014) betonar att skillnader i svensk och tysk kultur 

medför svårigheter för svenska företag på den tyska marknaden. Företaget som vi har valt till vår 

undersökning är det svenska detaljhandelsföretaget Stadium. Stadium är en detaljhandelskedja 

inom sport- och fritidssegmentet som länge varit etablerat i Norden och nyligen expanderat till 

Tyskland.  Företagets verksamhet på den nordiska såväl som den tyska marknaden gör 

organisationen till ett intressant undersökningsobjekt för vår studie. Undersökningen kommer att 

utgå från de centrala kontrollmekanismerna som har visats i tidigare forskning (Martinez och 

Jarillo, 1989; Ghoshal och Nohria, 1989; Nohria och Ghoshal, 1994; Baliga och Jaeger, 1989; 

Edström och Galbraith, 1977) och vi har valt att benämna dem: centralisering, byråkratiska 

styrmedel och kulturell kontroll. En mer genomgående förklaring av kontrollmekanismerna 

presenteras i senare avsnitt. 

 

 

 

 

1.2  SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGA 
 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur svenska detaljhandelsföretag kan välja att 

styra sina dotterbolag i Tyskland samt hur de kan anpassa kontrollmekanismerna centralisering, 

byråkratiska styrmedel och kulturell kontroll utefter den tyska marknaden. Studien ämnar även 
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öka förståelsen för hur kulturskillnader kan påverka arbetet med kontrollmekanismer samt vilka 

utmaningar detta medför i styrningen av de tyska dotterbolagen.  

 

Undersökningen kommer att genomföras genom att granska hur det svenska 

detaljhandelsföretaget Stadium styr sitt tyska dotterbolag jämfört med deras svenska dotterbolag 

samt vilka utmaningar implementeringen av kontrollmekanismerna utgör i de tyska enheterna. 

Genom att göra en likhetsgranskning mellan dotterbolagen i de två länderna är vår förhoppning 

att kunna utläsa hur Stadium har anpassat sina kontrollmekanismer till Tyskland samt se vilken 

inverkan kultur har på arbetet med dem. Detta kan ses som ett kunskapsbidrag för den generella 

dotterbolagsstyrningen inom detaljhandelssektorn samt som en vägledning för andra svenska 

detaljhandelsbolag som vill etablera sig till Tyskland.  

Syftet kan utryckas i de två forskningsfrågor vi har valt: 

  

1) Hur styr Stadium sitt tyska dotterbolag med hjälp av centralisering, byråkratiska styrmedel 

och kulturell kontroll jämförelsevis med de svenska?  

 

2) Vilka utmaningar följer av att implementera kontrollmekanismerna i det tyska dotterbolaget 
givet skillnaderna mellan den svenska och tyska kulturen?  
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2 TEORETISKT RAMVERK 
 

 

2.1 DETALJHANDEL 
 

Gardo et. al. (2015) förklarar att detaljhandeln förr i tiden främst var en lokal aktivitet. Med åren 

har detta dock förändrats och idag väljer stora som små företag att expandera utanför 

hemmanationens gränser. Mollá et. al. (2011) menar att en av de främsta orsakerna till ett 

detaljhandelsföretags internationalisering är för att öka företagets försäljning och lönsamhet men 

Gardo et. al. (2015) menar även att internationalisering idag har sin grund i ökad konkurrens och 

företagsmättnad på hemmamarknaden. Enligt Gardo et. al. (2015) har de senaste årens 

ekonomiska fluktuationer fått ett flertal detaljhandelsföretag att expandera utomlands samt har 

internationaliseringen blivit en väsentlighet för många verksamheters fortsatta framgång.  

 

Trots detaljhandelssektorns ökade internationalisering visar ett flertal studier dock att 

internationaliseringsprocessen är utmanande och komplex, framförallt i jämförelse med 

tillverkningssektorn. Enligt Gardo et. al. (2015) och Jonsson och Elg (2007) kan 

detaljhandelsföretag inte använda traditionella expansionsstrategier som 

internationaliseringsmetod utan detaljhandelssektorn kräver många gånger ett företags fysiska 

närvaro i ett land. Detaljhandelsföretag måste etablera och hantera verksamheter direkt på de 

utländska marknaderna, rekrytera och lära upp personal, lösa logistiska problem, hantera lokala 

kunder och kontaktpersoner, etcetera (Jonsson och Elg, 2007; Gardo et. al., 2015) och detta 

medför utmaningar för företaget. Mollá et. al. (2011) menar att detaljhandelns komplexa 

förhållanden på en internationell marknad ökar risken för internationella misslyckanden och 

författarna menar att det inte ovanligt att detaljhandelsföretag behövt lämna landet de expanderat 

till. Hutchinson et. al. (2009) har identifierat kulturskillnader som en av de främsta utmaningarna 

som ett detaljhandelsföretag står inför på en internationell marknad och menar att kultur 

framförallt påverkar styrningen och hanteringen av det internationella bolaget. Enligt författarna 

är det nödvändigt att ett detaljhandelsföretag tillgodoser värdnationens kulturella behov då de 

annars inte klarar av marknadens kulturella komplexitet.  
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2.2  CENTRALISERING 
 

Centralisering och decentralisering har länge varit ett centralt tema i moder- och 

dotterbolagsstyrning (Gates och Egenhoff; 1986; Galbraith och Kates, 2008; Ghoshal och 

Nohria, 1989) och frågan handlar till stor del om vart beslutsmakten ska placeras inom företaget. 

I en centraliserad organisation är beslutsmakten förflyttad uppåt i hierarkin och alla beslut tas på 

ledningsnivå (Jacobsen och Thorsvik, 2008). I en decentraliserad organisation är beslutsmakten 

flyttad till företagets olika enheter och individer ges en större frihet att själva bestämma över sin 

arbetssituation (Jacobsen och Thorsvik, 2008; Galbraith och Kates, 2008). 

Enligt Galbraith och Kates (2008) samt Jacobsen och Thorsvik (2008) finns det flera strategiska 

skäl som gör att organisationer väljer att centralisera respektive decentralisera sina verksamheter. 

Fördelarna med centralisering är bland annat att företagets mål blir enhetliga, vilket skapar 

förutsägbarhet och genererar stordriftsfördelar (Jacobsen och Thorsvik, 2008). Generella fördelar 

med decentralisering är att dotterbolag flexiblare kan anpassa sig till lokala miljöer och behov 

samt ta tillvara på kunskap från den lokala personalen (Jacobsen och Thorsvik, 2008). Galbraith 

och Kates (2008) menar även att decentralisering ökar engagemanget bland den lokala 

personalen i och med att de själva får vara med att påverka beslut och sin arbetssituation. 

Galbraith och Kates (2008) menar att centralisering respektive decentralisering båda har sina 

fördelar men att för mycket av den ena eller den andra modellen kan skapa ineffektivitet. Ett 

dotterbolag vars organisation till stor del präglas av centralisering kan till exempel få svårt att 

anpassas sig till lokala krav och behov. Huvudkontoren kan dessutom ha svårt att fatta effektiva 

beslut gällandes de länder dotterbolagen är etablerade i då de saknar dotterbolagens unika 

kunskap om de lokala marknaderna (Nohria och Ghoshal, 1994). Samtidigt är det i 

huvudkontorens intresse att inte decentralisera för mycket av sin verksamhet eftersom 

dotterbolagens intressen inte alltid är förenliga med moderbolagens (Nohria och Ghoshal, 1994). 

I en helt decentraliserad organisation går verksamheten dessutom miste om de fördelar som 

kommer med centralisering, såsom förutsägbarhet och stordriftsfördelar (Galbraith och Kates, 

2008). 
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Jacobsen och Thorsvik (2008) menar dock att det är ovanligt att organisationer använder sig av 

en ren centraliserings- eller decentraliseringsform, utan det vanligaste är att organisationer 

använder sig av en blandning mellan de båda modellerna. 

 

 

2.3  BYRÅKRATISKA STYRMEDEL 
 

Byråkratiska styrmedel är, enligt Baliga och Jaeger (1984), Edström och Galbraith (1977) och 

Martinez och Jarillo (1989), ett direkt styrmedel som innebär att de anställda styrs med hjälp av 

formaliserade regler och rutiner. Martinez och Jarillo (1989) kallar processen där regler och 

policyer finns samt där arbetssätt blir etablerade runt standardiserade rutiner för formalisering 

och standardisering. Enligt Martinez och Jarillo (1989) är formaliserings- och 

standardiseringsprocessen en viktig del i moder- och dotterbolagsstyrning eftersom det leder till 

att företag kan styra med hjälp av regler, policyer och rutiner.  

Ännu ett formellt styrmedel är vad Martinez och Jarillo (1989) kallar beteendekontroll. Denna 

typ av kontroll baseras på direkt och personlig involvering i de anställdas handlingssätt och 

beslut. Inom beteendekontroll visar överordnade hur underordnade ska agera samt vilka beslut de 

underordnade ska ta. Beteendekontroll är den mest direkta av alla kontrollmekanismer.  

 

2.4  KULTURELL KONTROLL 
 

Enligt Burke et. al., (2008, s.190) måste arbete som är svårt att utvärdera, planera och styra, 

kompletteras med sociala kontrollprocesser. Dessa baseras på gemensamma värderingar och 

normer samt på arbetsramar och referenser med vilka anställda kan fatta beslut utan att 

byråkratiska kontrollmekanismer är närvarande. Ett samlingsnamn för styrning med sociala 

kontrollprocesser är vad Schein (2010) och Baliga och Jaeger (1984) kallar för styrning genom 

företagskultur. Enligt Schein (2010) och Baliga och Jaeger (1984) är företagskultur ett styrmedel 

som indirekt vägleder företagets anställda till att fatta beslut som samverkar med företagets 

övergripande mål; detta eftersom företagskulturen ger uttryck för normer, värderingar samt för 
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vilka beteenden som är accepterade inom företaget. Organisationskultur är ett stort och brett 

begrepp, en definition är: 

 

“Organizational culture is the set of shared understandings and assumptions the members of an 

organization have about what the organization is (beliefs), how it ought to be (values), and how 

organizational members should behave (norms)” (Heery och Noon, 2008).  

 

Schein (2010) menar att företagets kultur framkallar ett kollektivt tankesätt och beteende inom 

företaget, vilket gör företagskultur till en betydande del av moder- och dotterbolagsstyrning. 

Enligt Baliga och Jaeger (1989), Edström och Galbraith (1977) och Nohria och Ghoshal (1994) 

kan företag förmedla sin företagskultur och sina värderingar genom socialisering av medarbetare. 

Socialisering av medarbetare innebär att medarbetare förflyttas mellan moder- och dotterbolag 

eller från ett dotterbolag till ett annat. Genom att förflytta medarbetare mellan olika delar i 

bolaget skapas relationer mellan företagets anställda vilket underlättar kommunikationen mellan 

olika delar av verksamheten. Nohria och Ghoshal (1994) menar att socialiseringsprocessen leder 

till att gemensamma värderingar sprids inom organisationen och att dessa kan vägleda anställda 

och verka som ett styrmedel. Inom multinationella företag gör socialisering att värderingar och 

normer bland dotterbolagets chefer och personal förenas med moderbolagets kultur (Nohria och 

Ghoshal, 1994; Baliga och Jaeger, 1989). 

 

 

2.5  NATIONELL KULTUR 
 

För att belysa kulturella skillnader mellan Tyskland och Sverige kommer denna uppsats använda 

sig av den Nederländske forskaren Geert Hofstedes teorier om nationell kultur. Kultur beskrivs 

enligt Hofstede et. al. (2011) som en kollektiv programmering av hjärnan vilken särskiljer en 

grupp eller kategori av människor från en annan. Hofstede et. al. (2011) menar att kultur inte är 

ett fenomen som är genetiskt betingat utan härrör från människors uppväxt i olika sociala 
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miljöer. Av denna anledning kan kulturen skilja sig mellan nationer men även inom det egna 

landet.  

 

Både Schein (2010) och Hofstede et. al. (2011) menar att gemensamma värderingar är den 

fundamentala kärnan i varje kultur. Enligt Hofstede et. al. (2011, s.26) beskrivs värderingar som 

allmänna tendenser om att föredra vissa förhållanden framför andra. Detta gäller exempelvis 

det en individ upplever som moraliskt/omoraliskt, tryggt/farligt, förbjudet/tillåtet eller 

onormalt/normalt. Enligt Hofstede et. al. (2011, s.20) och Hofstede (1983) får individer genom 

familj, skola och andra institutioner en uppfattning om hur saker ska vara och kan därmed ha 

svårt att tänka utanför de givna referensramarna. När individer möter en annan kultur, 

exempelvis när en företagskultur ska implementeras i ett internationellt dotterbolag, kan 

kulturskillnader således medföra vissa komplikationer. Hofstede et. al. (2011, s.73) menar även 

att nationell kultur bör särskiljas från företagskultur i och med att företagskultur till viss mån är 

självvald och inget en människa har vuxit upp i. Den nationella kulturen däremot, är permanent 

och förser en människa med hennes fundamentala värderingar. 

 

2.5.1 HOFSTEDES KULTURDIMENSIONER 
 

Hofstedes forskning om kulturella skillnader har länge utgjort en fundamental grund inom 

forskningen om nationella kulturer. Hans forskning har varit banbrytande inom området och 

Hofstedes synsätt på nationella kulturer har legat till grund för många forskningsprojekt och ses 

som en av det mest dominerade (Dickson et. al., 2003). Författaren (Hofstede, 1994; Hofstede 

et.al, 2011) har identifierat sex dimensioner som beskriver skillnader mellan olika nationer. De 

första fyra, maktdistans, individualism, maskulinitet och osäkerhetsundvikande presenterades av 

Hofstede på 1980-talet (Hofstede, 2011). Under senare tid har de fyra ursprungsdimensionerna 

kompletterats med två ytterligare, nämligen långsiktighet och tillfredsställande (The Hofstede 

Centra, 2015c). I denna uppsats kommer vi använda oss av tre av Hofstedes dimensioner, vilka 

är maktdistans, maskulinitet och osäkerhetsundvikande. Anledningen till detta är att de två 

sistnämnda av Hofstedes dimensioner inte tillhör de fyra ursprungsdimensionerna. Dessutom 

anser vi att det är tillräckligt att använda oss av tre dimensioner för att analysera hur kultur 
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inverkar på kontrollmekanismerna, framförallt då Sverige och Tyskland inte skiljer sig mycket i 

dimensionen individualism (The Hofstede Centra 2015a, b). Vi anser även att kombinationen av 

maktdistans, maskulinitet och osäkerhetsundvikande kommer ha den främsta inverkan på 

kontrollmekanismerna i respektive länder. Nedan följer en presentation av dimensionerna och 

hur dessa dimensioner skiljer sig mellan Sverige och Tyskland. Vi har även kompletterat 

Hofstedes dimensioner med ett litterärt verk från tysk-svenska handelskammaren vilken 

beskriver kulturella skillnader i organisationskultur mellan Sverige och Tyskland (Löwgren, 

2013). Genom denna komplettering hoppas vi på att vi kunna ge en mer ingående beskrivning av 

svensk respektive tysk kultur och hur den påverkar företagskulturen.   

 

Maktdistans 

Enligt Hofstede et. al. (2011, s.84) definieras maktdistans som den utsträckning i vilken de 

mindre inflytelserika medlemmarna i organisationer och institutioner i ett land förväntar sig och 

accepterar att makten är ojämnt fördelad. Med andra ord handlar maktdistans om det 

känslomässigt upplevda avståndet mellan en styrd och en styrande människa, sett från den 

mindre inflytelserika individens värdesystem (Hofstede, 1994; Hofstede et. al., 2011). I 

arbetsförhållanden uppger Hofstede et. al. (2011) att förhållandet mellan chefer och anställda i 

nationer med låg maktdistans karaktäriseras av ett ömsesidigt utbyte och beroende. I länder med 

hög maktdistans däremot, är anställda väldigt beroende av sina chefer. Anställda accepterar sin 

lägre rang och ett mer auktoritärt ledarskap.   

 

Maskulinitet 

Dimensionen maskulinitet handlar om huruvida de antingen klassiskt feminina eller klassiskt 

manliga värderingarna dominerar ett samhälle (Hofstede et. al., 2011). Hofstede et. al., (2011) 

menar att i länder som klassas som feminina är värderingar som livskvalitet, ömsinthet, goda 

relationer och trygghet ledande i samhället. Maskulina kulturer däremot är mer tävlingsinriktade, 

materiell framgång är högt värderat och människor lägger värde i att kunna avancera på sina 

arbetsplatser (Hofstede 1994; Hofstede et. al., 2011). Hofstede et. al. (2011, s.175) och Hofstede 

(1994) menar att maskulinitet är den enda av alla dimensioner där män och kvinnors attityder 
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frekvent skiljer sig åt; i starkt maskulina länder uppges männen vara väldigt tävlingsinriktade 

medan kvinnorna (om än något mer maskulint präglade än i feminina kulturer) står kvar vid de 

feminina värdegrunderna. I starkt feminina länder däremot, är könsskillnaderna mindre påtagliga 

och männen delar samma ömsinta värderingar som kvinnorna i landet (Hofstede, 1994; Hofstede 

et. al., 2011).  

 

Osäkerhetsundvikande 

Denna dimension handlar om i vilken utsträckning människor i en nation känner sig bekväma 

eller obekväma i osäkra situationer. Hofstede (1994, s.5) menar att osäkra situationer 

karaktäriseras som nya, överraskande och avvikande från det normala. I osäkerhetsundvikande 

länder kan dessa situationer framkalla känslor av nervositet och stress (Hofstede et. al., 2011), 

vilket gör att osäkerhetsundvikande kulturer strävar efter att skapa struktur i sin omgivning. 

Osäkerhetsundvikande kulturer önskar kunna förutse och tolka det som pågår och detta uppnår 

de bland annat genom ett flertal skrivna och oskrivna regler. I samhällen som däremot framställs 

som lågt osäkerhetsundvikande, är, enligt Hofstede et. al. (2011), rädslan för framtiden inte lika 

påtaglig. Dessa nationer är mer riskvilliga samt kan införandet av formella regler uppfattas som 

oflexibelt samt skapa känslomässig ovilja.  
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2.5.2 JÄMFÖRELSE MELLAN SVERIGE OCH TYSKLAND 
 

  

Figur 1: jämförelse mellan tysk och svensk kultur enligt The Hofstede Centre (2015a, b). Omarbetat 

bild. 

 

Maktdistans 

Både Sverige och Tyskland har relativt låga värden på maktdistansskalan om än att Tysklands är 

högre. The Hofstede Centre (2015b) beskriver Sverige som ett land som präglas av lika 

mänskliga rättigheter, vägledande och instruerande ledare samt hierarkier som främst är till för 

bekvämlighet. Makten är decentraliserad och överordnade förlitar sig på sina anställda. Enligt 

The Hofstede Centre (2015b) ogillar svenskar kontroll och relationer mellan över- och 

underordnade beskrivs som informella och lättsamma. The Hofstede Centre (2015a) klassificerar 

även Tyskland som ett land med låg maktdistans, dock högre än Sveriges. 
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Maskulinitet 

Vad gäller dimensionen maskulinitet skiljer sig Sverige och Tyskland väsentligt åt. Enligt The 

Hofstede Centre (2015b) klassificeras Sverige som det mest feminina landet i världen och värden 

som solidaritet, jämställdhet och balans mellan fritid och arbetsliv uppges vara högt värderade. 

Företagsledare och chefer leder sina anställda genom att stödja dem och involvera dem i de flesta 

beslut. I kontrast till Sverige är Tyskland ett land som präglas av en stark maskulinitet vilket 

bland annat ger sig till i uttryck i att prestationer är högt värderade. Enligt The Hofstede Centre 

(2015a) är balansen mellan arbete och fritid av mindre betydelse samt förväntas överordnade 

vara bestämda och beslutsamma mot sina anställda. I en bok från tysk-svenska handelskammaren 

skriver Löwgren (2013, s.9) att konkurrens är ett begrepp med en positiv klang i Tyskland samt 

är det vanligt att tyskar tävlar med sina kollegor. 

 

Osäkerhetsundvikande  

Även dimensionen osäkerhetsundvikande visar en påtaglig skillnad mellan Sverige och 

Tyskland. Sverige rankas lågt på osäkerhetsundvikandeskalan, vilket tyder på att landet präglas 

av en avslappnad attityd gentemot regler och principer (The Hofstede Centre, 2015b). I konstrast 

till detta klassificeras Tyskland som ett osäkerhetsundvikande land. Enligt Löwgren (2013) följer 

ordning, struktur och därmed även tydlighet som en röd tråd genom hela den tyska 

affärskulturen. Löwgren (2013) menar att den tyska marknaden är mindre förlåtande och av 

denna anledning försöker tyskar minimera risker i största möjlig mån.   

 

 

2.5.3 KRITIK MOT HOFSTEDE 
 

Trots att Gert Hofstede är en av det mest kända forskarna inom området nationella kulturer, 

höjdes det tidigt kritiska röster mot hans stadie. Kritikerna menar bland annat att hans forskning 

bidrar till stereotyper inom ett land, vilket gör att det lätt att missa andra viktiga bidragsfaktorer 

och subkulturer som gör att en individ blir till den hon är. The Hofstede Centre (2015d) 

poängterar dock att alla människor inte är programmerade på exakt samma sätt; det kan finnas 
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större kulturskillnader mellan två individer inom en nation än mellan två nationer. Däremot 

menar The Hofstede Centre (2015d) att det går att använda ”The law of the big number” och se 

generella likhetsdrag mellan personer inom en nation.  

Ännu en kritik mot Hofstedes forskning är att den är föråldrad (Holden, 2002) då hans studier 

genomfördes mellan åren 1967 och 1973. Hofstede själv menar att det är av mindre betydelse då 

kulturförändringar sker mycket sakta och över en lång tidshorisont (Hofstede & Hofstede, 2005). 

Trots denna kritik är Hofstedes forskning en av de dominerade teorierna än idag, vilket gör att 

hans forskning om nationell kultur kan användas som en förklaring till 

kulturskillnader nationaliteter emellan. Då det har framkommit en del kritik mot hans forskning 

har vi valt att ta upp kritiken för att påvisa och tydliggöra detta. 

 

 

2.6  TEORISAMMANFATTNING 
 

Centralisering, byråkratiska styrmedel samt kulturell kontroll har sin utgångspunkt i Martinez 

och Jarillos (1989), Nohria och Ghoshals (1989; 1994), Baliga och Jaegers (1989) och Edström 

och Galbraith (1977) tidigare forskning inom moder- och dotterbolagsstyrning. Enligt Nohria 

och Ghoshal (1989) och Edström och Galbraiths (1977) är centralisering, byråkratiska styrmedel 

och kulturell kontroll de tre väsentliga kontrollmekanismerna inom relationer mellan moder- och 

dotterbolag och även senare forskning inom ämnet påpekar betydelsen av kontrollmekanismerna 

i dessa relationer (Gomez och Sanchez, 2005; Hartman et al, 2008). I vår teori utgår vi inte 

enbart från Martinez och Jarillo (1989) Nohria och Ghoshal (1989; 1994), Baliga och Jaeger 

(1989) och Edström och Galbraiths (1977) beskrivningar av kontrollmekanismerna, utan 

skildringen av dem har kompletterats med flera litteraturverk. Anledningen till detta är att vi vill 

få en djupare förståelse för hur företag går tillväga när de styr sina verksamheter med 

kontrollmekanismerna. Genom att se till litteratur som utförligt förklarar var och en av dem, vill 

vi få ett bredare perspektiv på hur de används som styrmedel i detaljhandelsföretag. 

Centralisering handlar om var beslutsfattandet sker i organisationen, byråkratiska styrmedel 

innebär att styra genom regler och förordningar, och kulturell kontroll innebär att styra genom 

värderingar vilka sprids genom att medarbetare förflyttas från moder- till dotterbolag. 
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Byråkratiska styrmedel kommer även att innefatta det Martinez och Jarillo (1989) kallar för 

formalisering och standardisering (manualer och standardiserade arbetsprocesser) och 

beteendekontroll (överordnades direkta involvering i underordnades beslut).  

För att analysera hur nationell kultur påverkar kontrollmekanismerna i Sverige och i Tyskland 

samt för att utläsa vilka utmaningar ledarna ställs inför när de skall implementera 

kontrollmekanismer på den tyska marknaden utgår vi huvudsakligen från Hofstedes 

kulturdimenstioner. The Hofstede Center (2015a, b) menar att det framförallt är i dimensionerna 

maskulinitet och osäkerhetsundvikande som Sverige och Tyskland skiljer sig åt. Trots att 

maktdistansen i båda länderna är låg, dock lägre i Sverige, förmodar vi att kombinationen av de 

tre dimensionerna kommer ha olika påverkan på arbetet med kontrollmekanismerna i respektive 

land.  

Utmaningarna som följer av att implementera Stadiums kontrollmekanismer på den tyska 

marknaden illustreras i figur 2. Vi förmodar att Stadium, som är ett svenskt detaljhandelsbolag, 

är starkt influerat av svensk kultur. Detta antar vi även gäller för företagets kontrollmekanismer 

som verksamheten implementera i det tyska dotterbolaget. Då ett flertal författare har identifierat 

kulturskillnader som en av de främsta barriärerna i ett detaljhandelsföretags 

internationaliseringsprocess förmodar vi att kulturskillnader även i detta fall kommer ha en 

inverkan på det svenska företagets styrning av det tyska dotterbolaget. 
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Figur 2: Teorisammanfattningsfigur. Framställd av författarna.  
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3 METOD 
 

 

3.1  INSAMLING AV DATA 
 

Syftet med denna undersökning är att studera skillnaden i hur Stadium styr sitt dotterbolag i 

Sverige respektive i Tyskland vad gäller centralisering, byråkratiska styrmedel samt kulturell 

kontroll, samt även undersöka hur kulturskillnader påverkar styrningen med kontrollmekanismer. 

Då styrning av ett bolag i huvudsak är en ledningsfråga, innebar det att urvalet av respondenter 

med insikt i styrprocessen valdes. Då studien var av utforskande karaktär valde vi att genomföra 

studien genom en kvalitativ undersökningsmetod.   

Insamlingen av data har skett genom semistrukturerade intervjuer med ett antal nyckelpersoner 

inom Stadium. Genom att hålla intervjuer har vi kunnat låta respondenterna få tala fritt utifrån 

sin roll i företaget och tillåtas att utveckla sina svar (Saunders et. al., 2012). Saunders (2012, kap 

10) menar att det är lättare för en respondent att svara utförligt på frågor i en intervju till skillnad 

från om frågorna hade formulerats skriftligt och att respondenten begränsats av att ge ett 

skriftligt svar. För att undvika missförstånd måste respondenterna dessutom vara mer noggranna 

med sina skriftliga formuleringar. I en intervju däremot, skapas en dialog som ger 

respondenterna möjlighet till att utveckla sina resonemang. Genom att intervjuaren dessutom har 

möjlighet till att direkt förklara i vilka sammanhang respondentens svar kommer att användas, 

ökar dennes förtroende för personen som ställer frågorna och intervjuaren har möjlighet att 

förtydliga eventuella missuppfattningar (Saunders et al., 2012; Kvale et. al., 2014). Varje intervju 

har varat mellan 30-50 minuter, vilket har varit tillfredställande, då vi har lyckas täcka alla 

områden vi har avsett med respektive intervjuperson. 

 

3.2 VAL AV FÖRETAG  
 

Vi valde att undersöka Stadium AB och dess dotterbolag av ett flertal olika anledningar. Stadium 

har varit etablerad på den nordiska marknaden under en längre tid med sitt huvudsäte i Sverige. 

Stadium har nyligen expanderat till den tyska marknaden vilket blir en stor utmaning för 
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företaget och intressant som undersökningsobjekt för vår studie. Som vi tidigare lyft fram är 

Tyskland en viktig marknad för svenska företag, men landet är även en utmaning på grund av de 

kulturella skillnaderna som råder mellan Sverige och Tyskland. En ytterligare anledning till att vi 

valde att undersöka Stadium var på grund av möjlighet att få en god insyn i företaget, tack vare 

stor öppenhet och access till ledande personer inom Stadium. Vi har även haft inblick i företaget 

då en av oss författare har arbetat på Stadium under en längre tid. Insynen och accessen gjorde 

att vi valde att göra en mer djupgående analys av Stadium istället för att inkludera fler företag i 

undersökningen. En involvering av fler företag hade inneburit en mer begränsad tillgång till 

information och en analys som enbart skrapar på ytan av vår problemformulering. Saunders 

(Saunders et al., 2012) menar att bekvämlighetsurval vid en undersökning inte behöver vara 

något nämnvärt negativt om valet av företag lämpar sig för undersökningens syfte. Tvärtom kan 

det vara en fördel för undersökningen om bekvämlighetsurvalet leder till en ökad åtkomst i 

företaget. Om populationen däremot är heterogen är det viktigt att vara försiktig med att dra 

generella slutsatser för hela populationen.  

 

Själva användningen av kontrollmekanismer kan variera mellan bolag inom 

detaljhandelsbranschen. Vad gäller den kulturella aspekten för svenska detaljhandelsbolag som 

expanderar till Tyskland, menar vi dock att kulturskillnader påverkar detaljhandelsföretagen på 

ett liknande sätt. Detta gör att studien framförallt blir relevant för företag inom 

detaljhandelsbranschen men även kan ses som en vägledning för hur företag kan välja att hantera 

kulturskillnader vid styrningen av tyska dotterbolag.  

 

En begräsning som följer av att välja Stadium som enda undersökningsobjekt är att företaget för 

tillfället endast är etablerat i norra Tyskland. Stadium menar att kulturen i norra Tyskland liknar 

den nordiska mer än andra delar av landet, vilket är en förklaring till varför Stadium har valt att 

börja sin expansion i Hamburg. Att undersöka ett företag som enbart är etablerat i en specifik del 

av Tyskland kan ha påverkat studiens resultat, men eftersom vi jämför kulturskillnader med hjälp 

av Hofstedes kulturdimensioner som endast visar skillnader mellan nationella kulturer, är det 

svårt att precisera exakt hur mycket. Intranationella kulturskillnader finns i högre eller lägre grad 
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inom varje land men enligt Hofstedes forskning är huvuddragen inom den nationella kulturen 

densamma.  

 
 

3.2  VAL AV RESPONDENTER 
 

I valet av intervjupersoner har respondenter från dotterbolaget i Tyskland respektive Sverige 

valts ut, för att ge respektive dotterbolags perspektiv. Det var även viktigt att få moderbolagets 

perspektiv i undersökningen och därmed genomfördes även intervjuer med personer från 

huvudkontoret. Vi valde att intervjua personer i ledande befattningar som har en helhetsbild av 

verksamheten samt insikt i företagets styrprocess. Vad som utmärker Stadium är att de flesta som 

arbetar i ledande befattningar på huvudkontoret och på landskontoren även har erfarenhet av att 

jobba i butik. Det gör att de har en unik förståelse genom att de kan relatera till den praktiska 

verksamheten. Detta har gynnat denna undersökning i och med att respondenterna kan resonera 

kring frågorna utifrån sin nuvarande roll inom Stadium och samtidigt relatera till de mer 

operativa delarna. 

 

Nedan följer en kort presentation om var och en av de intervjupersoner som har varit med i 

undersökningen: 

Namn Titel Beskrivning 

Carin Snellman 
Landskontorsanställd på 
dotterbolaget i Tyskland 

Hen har arbetat inom Stadium i 
över tio år och kommer 
ursprungligen från Stadium 
Skandinavien.  

Manlai Liu Vice butikschef 

Verksam som vice butikschef i 
en av Sveriges butiker. Hon har 
arbetat inom Stadium i mer än tio 
år.  

Gustaf Öhrn VD för Stadium AB 

VD på Stadium sedan 2008 men 
har nu bestämt sig för att gå 
vidare i karriären. Gustaf Öhrn 
lämnar över till tillförordnade 
VD, Karl Eklöf 1 oktober 2015. 

Karl Eklöf Vice VD och Vice VD och expansionschef för 
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expansionschef för 
Stadium AB 

koncernen. Eklöf har det 
övergripande ansvaret för 
verksamheten i Tyskland. Han 
har även varit VD för 
dotterbolaget i Danmark och är 
son till en av grundarna, Ulf 
Eklöf.  

Annelie Sunesson Butikschef  

Svensk butikschef är för 
närvarande verksam i en av 
butiker i Stockholm. Hon har 
arbetat inom Stadium i fem år.  

 Maria Vad hon nu heter Tysklands butikschef 

Tidigare jobbat som butikschef 
inom Stadium Skandinavien och 
innehar nu en butikschefsposition 
i Tyskland. 

Tabell 1. Beskrivning av respondenterna  

Intervjuerna hölls via telefon, videosamtal genom skype eller vid fysiska möten. Nedan visar 

tabell 2 datum för när intervjuerna genomfördes och i vilken former. 

 

Titel Datum Intervjuform 
Landskontorsanställd 2015-05-06 Videosamtal 
Vice butikschef 2015-05-07 Videosamtal 
VD 2015-05-12 Telefonsamtal 
Vice VD 2015-05-13 Fysiskt möte 
Butikschef (Sverige) 2015-05-15 Fysiskt möte 
Butikschef (Tyskland) 2015-06-28 Telefonsamtal 
Tabell 2. Intervjuinformation 

 

 

3.3  OPERATIONALISERINGEN 
 

Syftet med intervjuerna har varit att undersöka hur Stadium använder sig av 

kontrollmekanismerna centralisering, byråkratiska styrmedel samt kulturell kontroll på den 

svenska respektive den tyska marknaden. Intervjufrågorna har således formulerats utifrån teorin 

samt anpassats till om respondenten jobbar på huvudkontoret alternativt i dotterbolag. Frågorna 
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ämnar även undersöka hur arbetet med kontrollmekanismerna skiljer sig åt i svenska och tyska 

butiker givet ländernas nationella kultur samt vilka utmaningar respondenterna upplever med 

implementeringen av dem i Tyskland.  

 

Varje intervju har inletts med att respondenterna fått berätta om sig själva och sin roll på 

Stadium. För att bredda vår kunskap om Stadium formulerade vi även vissa allmänna frågor om 

företaget, dock var majoriteten av intervjufrågorna förankrade till teorin. I bilaga 1, 2, 3 och 4 

framställs de grundläggande frågorna vi ställde vid varje intervjutillfälle. I och med att vi 

använde oss av semistrukturerade intervjuer skapades en dialog mellan oss och respondenten, 

vilket gjorde att det även förekom följdfrågor i intervjuerna. Intervjufrågorna skildras i följande 

avsnitt: Bilaga 1: Stadiums VD Gustaf Öhrn samt vice VD Karl Eklöf. Bilaga 2: 

Landskontorsanställde (Tyskland). Bilaga 3: Svenska butikschefen och vice butikschefen. Bilaga 

4: Tyska butikschefen.  

 

Frågor som specificerats för centralisering skildras i bilaga 1: 4-7, bilaga 2: 7-10 samt bilaga 3: 

9. Frågor om centralisering har följt samma struktur i samtliga intervjuer och har främst berört 

vilka delar Stadium centralstyr från huvudkontoret samt vilka beslut företaget decentraliserat. 

Frågorna har till stor del specificerats för Tyskland, men för att få en helhetsbild av företaget 

valde vi även att ställa frågor rörande hur Stadium har gått tillväga på övriga marknader. I 

intervjuerna med Stadiums VD, vice VD samt den landskontorsanställde frågade vi även vilka 

fördelarna är med att centralisera respektive decentralisera, samt ifall det har skett en större lokal 

anpassning till Tyskland jämfört med Stadiums övriga marknader. Dessa frågor utgår från teorin 

som redogör för fördelar med centralstyrning respektive decentralisering. Butikschefen och vice 

butikschefen fick frågan om huvudkontoret ger direkta direktiv för hur butikerna ska styras. 

Dessa frågor ställdes för att undersöka hur mycket av beslutsfattandet som decentraliserats till 

butikerna i koncernen. 

 

Undersökningen av byråkratiska styrmedel visas i bilaga 1: 13-14, bilaga 2: 11-15, bilaga 3: 11-

13. Byråkratiska kontrollen har främst operationaliseras genom att ställa frågor huruvida Stadium 

är styrt av regler och rutiner samt ifall det förekommer några andra styrmedel som skulle kunna 

förankras till beteendekontroll. 
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Kulturell kontroll skildras i bilaga 1: 8-12, bilaga 2: 2-6 samt bilaga 3: 4-10. Frågorna berör 

främst hur Sverige respektive Tyskland arbetar med implementeringen av företagskulturen i sina 

lokala enheter. Tidigare forskning har även visat att medarbetarförflyttning är en metod företag 

använder sig av när de önskar att implementera företagskultur i sina dotterbolag. 

Medarbetarförflyttning undersökte vi genom att ställa frågor om fördelningen mellan internt 

respektive lokalt rekryterade medarbetare i Tyskland. Teorin undersöktes även genom att direkt 

fråga hur Stadium arbetar med medarbetarförflyttning inom företaget. 

 

Skillnader i arbetet med kontrollmekanismerna i tyska respektive svenska dotterbolag skildras i 

bilaga 1: 3, 9-10, bilaga 2: 6, 14, 15, bilaga 3: 2-5, 11, 13, bilaga 4: 1-7. Frågorna har främst 

ställts för att undersöka hur arbetet med kontrollmekanismerna skiljer sig åt i svenska och i tyska 

verksamheter samt vilka utmaningar butiksledningen i Tyskland finner med att implementera 

kontrollmekanismerna i Tyskland. Frågorna ämnade även undersöka ifall skillnader i arbetet med 

kontrollmekanismerna kan härledas till respektive lands nationella kulturer.  

 

 

 

3.4  LITTERATURKÄLLOR 
 

Till uppsatsens teoriavsnitt har en utförlig litteraturundersökning genomförts och främst har vi 

använt databasen Business Source Premier. De artiklar som har använts för teorin har begränsats 

till endast vetenskapliga artiklar. Under litteraturundersökningen valdes de artiklar som många 

har refererat till, då dessa ansågs vara centrala inom ämnesområdet moder- och dotterbolags 

relationer. I teorin har vi även använt av oss The Hofstede Centre (2015, a, b, c, d) vilket är en 

forskningscenter som bygger på Hofstedes forskning om kulturer och kulturskillnader. I och med 

att The Hofstede Centre baseras på vetenskaplig forskning, bedömer vi även denna källa som 

tillförlitlig.  

Läsaren ska dock vara medveten om att källan från tysk-svenska handelskammaren Din guide till 

svensk och tysk affärskultur (Löwgren, 2013) inte härstammar från databasen Business Source 

Premier. Vi har dock valt att använda källan i kompletteringssyfte till Hofstedes 
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kulturdimensioner då vi bedömer att beskrivningarna av den svenska och tyska kulturen gjorda 

av Löwgren (2013) är tillförlitliga. Detta då författaren är väl förankrad i både svensk och tysk 

företagskultur.  

  

 

 

3.5  METODREFLEKTION 
 

Som tidigare nämnt är en kvalitativ undersökning av fördel i denna uppsats, dock har även denna 

typ av studie sina svagheter. Då reliabiliteten är en viktig faktor att säkerställa, så långt det är 

görligt vid en kvalitativ metod, har vi gjort en beskrivning av hur vi har genomfört den. I och 

med att vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer är både intervjufrågorna samt 

intervjukontexten svår att exakt upprepa. Ett möjligt problem med intervjuer, och särskilt 

djupgående intervjuer, är att respondenternas svar kan bli påverkade av personen som genomför 

dem (Saunders, 2012, kap 10). Under intervjutillfällena kan vi indirekt ha påverkat våra 

respondenter genom hur vi ställde frågorna, med vårt kroppsspråk, vårt tonläge, med mera. 

Intervjusvaren kan även påverkas av att respondenten ofta är partisk och har tendenser att 

försköna sig själv eller det företag som personen arbetar för. För att minimera denna risk kan det 

vara fördelaktigt att intervjua personer från olika hierarkiska nivåer och olika delar i företaget. På 

så sätt fångar intervjuaren heterogenitet i de intressen som kan råda mellan olika delar inom en 

koncern genom att svaren inte bli färgade av en avdelning eller enskilda personers synsätt och 

uppfattning vilket ger en bättre helhetsbild och minskar risken för snedvridningar. 

 

Att studera kulturell kontroll som styrmedel kan vara svårt och kan bli färgat av författarnas egna 

tolkningar av begreppet och hur det används. Kunda (2006) menar att för att kunna tolka en 

organisationskultur så korrekt som möjligt så behöver en person, utöver andra personers åsikter, 

ha upplevt kulturen själv. Detta var inte möjligt inom ramen för denna studie, dock så arbetar en 

av oss extra på Stadium och har gjort detta i fem år, vilket har underlättat arbetet med att tolka 

respondenterna. Detta kan givetvis ha påverkat resultatet men det har funnits en medvetenhet 
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kring detta. Den enes kunskap har även kompletterats med att den andra av oss inte har någon 

erfarenhet från att arbeta på Stadium, vilket har minskat risken för snedvridet resultat. 

 

 

3.6  ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 

Intervjupersoner samt områdena som studien berör har godkänts av ansvarig person på Stadium. 

Intervjuerna har spelats in med respondenternas tillåtelse samt har vi valt att anonymisera 

merparten av våra intervjuer. Anledningen till anonymiseringen är att vi vill förhindra att 

respondenterna känner sig utlämnade med namn och titel. Vi anser dessutom att respondenternas 

befattning inom företaget, det vill säga arbete på landskontors- och butiksnivå, är av tillräcklig 

information för vår studie. Stadiums VD och vice VD har vi dock valt att benämna med namn 

och titel.  
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4 RESULTAT 
 

 

4.1  HUVUDKONTOR, LANDSKONTOR OCH BUTIKER 
 

Huvudkontoret i Norrköping fungerar som Stadiums ”tunga maskineri” och ansvarar för alla 

större beslut som rör Stadiumkoncernen. Huvudkontoret beslutar om allt från butikernas 

utseende till prissättning och sortiment. De beslutar även större försäljningsinitiativ, 

nyetableringar samt inköp. På huvudkontoret arbetar Stadiums högsta ledningsgrupp såsom VD 

Gustaf Öhrn samt vice VD och expansionschef Karl Eklöf. Öhrn och Eklöf betonar att Stadium 

vill ha ett enhetligt koncept på alla marknader, vilket företaget uppnår genom att koncernens 

övergripande beslut är centraliserade till Norrköping. Genom att beslut rörande 

butiksuppbyggnad, varuinköp med mera är lika för alla länder, kan företaget förmedla samma 

känsla till sina kunder på alla marknader. Stadiums vice VD Karl Eklöf berättar att detta har varit 

en av Stadiums stora fördelar och företaget tror starkt på sitt enhetliga koncept. Eklöf säger att: 

”Upplevelsen ska vara så lik som möjligt oberoende vilken Stadiumbutik man går till” (vice VD, 

2015-05-13) och detta säkerställer företaget genom att ha övergripande delar av verksamheten 

centralstyrda. 

Medan huvudkontoret är ansvariga för koncernens övergripande beslut fyller Stadiums 

landskontor en lokal funktion. Stadiums VD Gustaf Öhrn och vice VD Karl Eklöf berättar att 

Stadium vill bygga små, lokala landskontor som svarar på frågor som kräver kunskap från de 

lokala marknaderna. Detta gäller bland annat HR och driften av butikerna. Öhrn och Eklöf 

berättar att alla länder inom Stadiumkoncernen (Sverige, Danmark, Finland och Tyskland) har ett 

landskontor och att ansvarsfördelningen är samma för alla länder. Sverige, med sina över 90 

butiker, är det största landskontoret medan Tyskland, med sina två butiker, är det minsta.  

Vad gäller rena driftsfrågor är dessa decentraliserade till respektive butik. Ytterst ansvarig för 

butikerna är butikschefen. Butikscheferna inom Stadiumkoncernen kan driva butikerna med viss 

frihet, även om det finns bestämmelser för ett antal av butikernas olika delar. Bland annat är 

butikens utseende, exponering av säsongs- och kampanjvaror samt butikernas regler och rutiner, 

beslut som tas centralt. Ett flertal av dessa rutiner är dokumenterade och finns tillgängliga för 

personalen i butikerna. 
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På frågan om Stadium har gjort en större lokal anpassning till Tyskland än till övriga marknader 

säger Öhrn och Eklöf att företaget inte har gjort det. Trots att Tyskland är ett utomnordiskt land 

menar Öhrn att de kulturella skillnaderna är ”mindre än vad man skulle kunna tro”(VD, 2015-

05-12). Öhrn menar att marknaden i Hamburg har många likheter med Skandinavien – både 

klimat- och sportpreferensmässigt, och detta är en av anledningarna till att företaget kan ha 

samma struktur i Tyskland som i övriga länder. Sammanfattningsvis gör Stadiums VD följande 

uttalande gällandes Stadiums centraliseringsstruktur: ”Vi vill decentralisera de beslut som kräver 

lokal kännedom, medan det vi tror ser likadant ut på alla marknader försöker vi hålla centralt” 

(VD, 2015-05-12).  

 

 

4.2  STADIUMS FÖRETAGSKULTUR 
 

Stadiums företagskultur är till stor del präglad av Stadiums grundare, bröderna Bo och Ulf Eklöf. 

Kulturen kan, enligt Stadiums vice VD, sammanfattas i Stadiums mission vilken lyder, inspirera 

till ett aktivt liv, en vision som är att aktivera världen samt företagets värdeord High five. Enligt 

vice VD Karl Eklöf kan Stadiums företagskultur liknas vid företagets DNA och är något som 

företaget inte kan vara utan. Eklöf sammanfattar Stadium mission, vision och värdeord på 

följande sätt: 

”Vi vill att så många människor som möjligt ska upptäcka fördelarna med en aktiv livsstil. Att 

inspirera och hjälpa människor till ett hälsosamt och roligare liv ger oss mening och motivation 

i vårt dagliga arbete. I norden såväl som i världen” (Vice VD, 2015-05-13).  

”Oavsett antalet butiker, länder och koncept så vill vi alltid uppfattas som ett Stadium. Därför 

finns Stadiums fem värdeord och vi kallar dem ”High five”. De förenar oss och hjälper oss 

fokusera på rätt saker i det dagliga arbetet” (Vice VD, 2015-05-13). 

Stadiums fem värdeord är energi, enkelhet, laganda, kostnadsmedvetenhet och förbättring. 

Stadium är ett företag som är präglat av en svensk organisationskultur. Gustaf Öhrn och Karl 

Eklöf berättar att Stadiums kultur inte är auktoritär och att det är nära mellan medarbetare och 

chef, vilket även bekräftas av de svenska butikscheferna i undersökningen. Stadium 
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ledarskapsprinciper är stöttande och coachande och anställda uppmuntras till att ta egna beslut 

och initiativ, vilket gäller såväl heltids- som deltidsanställda. En av Stadiums butikschefer säger 

följande om arbetet i Stadiums butiker: 

”En viktig del i vår företagskultur är öppenheten och vår platta organisation där alla jobb i 

företaget är lika mycket värda, vi har bara olika arbetsuppgifter” (Butikschef, Tyskland, 2015-

06-28).  

Inom Stadium Sverige kan butikens rutiner och regler dessutom i många fall verka som 

”riktlinjer” mer än handfasta bestämmelser. Självfallet finns det även bestämmelser som 

personalen inte kan avvika ifrån, men övervägande litar Stadium på sin personal och styr med 

hjälp utav sin företagskultur. Inom butikerna upprätthåller butiksledningen företagets värdeord 

genom att prata i termer av High five, och så länge butiksanställda har dessa i bakhuvudet, tillåts 

de vara självgående i sitt arbete. 

 

 

4.3  STADIUMS VERKSAMHET I TYSKLAND 
 

Tysklands landskontor etablerades hösten 2014 i samband med öppningen av Stadiums första 

butik i landet. Landskontoret är, tillsammans med Stadiums två butiker i Tyskland, beläget i den 

nordtyska staden Hamburg. Den landskontorsanställde menar att hen hade lätt för att assimilera 

sig till sin nya arbetsposition när hen kom till Tyskland: 

”Jag behövde inte fundera på något, jag vet alltid vem jag ska fråga, vad jag ska göra och hur 

Stadium vill att jag ska göra. Jag har Stadiumkulturen i ryggmärgen så att säga” 

(Landskontorsanställde, Tyskland, 2015-05-06). 

Alla personer som arbetar på landskontoret i Tyskland är än så länge internrekryterade inom 

Stadiumkoncernen. Anledning till detta anges vara att det är viktigt att överföra kunskap om 

Stadium och företagskulturen till Tyskland innan företaget börjar rekrytera tysk personal. 

Stadium resonerade på detta sätt även gällande deras två butiker i Hamburg och 

internrekryterade butikscheferna till de båda butikerna. Under uppstartsfasen i Tyskland använde 

sig Stadium dessutom av ett antal ambassadörer för att lära upp och stötta personalen under 
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några månaders tid innan de återvänder till sina respektive hemländer. Stadiums VD Gustaf Öhrn 

kallar dessa personer för ”kulturbärare” och påpekar att det är viktigt att Stadium får med sig 

företagskulturen när de expanderar till en ny marknad. I nyetableringen av de tyska butikerna 

menar Öhrn att det gäller att hitta en blandning utav tyskar som har en lokal kännedom och 

förstår tyska konsumenter samt anställda från andra delar av Stadium som kan överföra 

företagskulturen. Av denna anledning är ledningen i Hamburgs butiker internrekryterad, medan 

den övervägande majoriteten av den resterande personalstyrkan är lokalt anställda. 

 
 

4.4  FÖRETAGSKULTUR I TYSKLANDS BUTIKER 
 

En av butikscheferna i Hamburg berättar att hon upplever att det finns tydliga kulturella 

skillnader mellan Sverige och Tyskland. Mest påtagligt är Tysklands hierarkiska tänkande.  

”Tyska företag har ofta en väldigt stark hierarki, medan Stadium, liksom många andra svenska 

företag, har en platt organisation. Även om den platta organisationen uppfattas som positiv av 

de tyskanställda märker man att hierarkin ändå sitter i. En chef har en ”högre status” här, där 

många anställda till exempel ”niar” mig som butikschef” (Butikschef, Tyskland, 2015-06-28).  

Butikschefen menar även att hierarki kan förekomma mellan anställda i butiken. Till exempel 

kan personer som endast jobbar några timmar i veckan ha svårt för att säga till individer som 

arbetar heltid: 

”Om en person som jobbar få timmar i veckan ser att det skulle behövas personal som ställer sig 

och säljer regnjackor, då många kunder finns på denna avdelning tar jag förgivet att man säger 

detta till någon kollega eller tar ett eget beslut att gå dit, oavsett hur många timmars anställning 

du har. Men här uppfattas det ofta inte som okej att en ”lägre” person i hierarkitrappan säger åt 

en ”högre”, eller tar egna beslut” (Butikschef, Tyskland, 2015-06-28). 

I dessa fall, menar butikschefen, är det viktigt att butikens ledningsgrupp är tydliga med att 

företagskulturen efterlevs. Butikschefen och den landskontorsanställde berättar att 

butiksledningarna i Tyskland behöver lägga extra fokus och kraft på att visa, förklara och ge 

feedback för att för att implementera Stadiums värderingar och arbetssätt. Butiksledningen 
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implementerar företagskulturen genom att använda Stadiums värdeord, High five, samt genom 

att uppmuntra personalen till att tänka själva, ta egna initiativ och lära dem att det är tillåtet att 

göra fel. Implementeringen av kulturen uppges dock vara en utmaning, framförallt då Stadiums 

arbetssätt är nytt för många tyskar. Den anställde på landskontoret i Tyskland berättar:  

”Det går inte bara att hämta in en organisationskultur i ett nytt land och säga att ”Såhär gör vi! 

Vi är inte hierarkiska, här får man göra fel och ta egna beslut.” och så kör man på. Men det 

funkar inte så! De kommer ändå inte våga göra det om det inte är sättet de jobbat på tidigare.” 

(Landskontorsanställde, Tyskland, 2015-05-06). 

Stadiums många rutiner är något av det första butikspersonalen får lära sig i Tyskland. 

Butiksledningen i Hamburgs arbetar mycket med att implementera Stadiums rutiner samt med att 

förklara varför det är viktigt att de följs och används. I jämförelse med svenskar har tyskar dock 

ett annat förhållningssätt till regler och rutiner än vad svenskar har, vilket gör att regler som 

många gånger kan betraktas som ”riktlinjer” mer än konkreta bestämmelser kan skapa förvirring 

bland den tyska personalen. Tyskar är mer oroliga för att ”göra fel” och avvika från Stadiums 

bestämmelser än vad svenskar är. Detta förhållningssätt vad gäller regler och rutiner har sitt 

ursprung i hur det normalt fungerar på tyska arbetsplatser. 

Butikschefen påpekar att butikspersonal i Tyskland, mer än i Sverige, behöver en ledare som är 

en tydlig beslutstagare och chef, åtminstone under uppstartsfasen av butikerna. Trots att Stadium 

har en platt organisation kan ett icke auktoritärt ledarskap i Tyskland skapa förvirring och 

otydlighet. Framförallt gäller detta om den tyska personalen tidigare har arbetat för företag med 

en påtaglig hierarki. I dessa fall, menar butikschefen, går det inte att bortse från den tyska 

kulturen när man implementerar Stadiums kultur och riktlinjer. 
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5 ANALYS 
 

 

5.1 CENTRALISERING 
 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) använder företag en blandning av centralisering och 

decentralisering när de styr sina internationella dotterbolag och vår undersökning visar att 

Stadium följer denna struktur. I enlighet med Galbraith och Kates (2008), som hävdar att företag 

blir mest effektiva när de har en balans mellan centralstyrning och decentralisering, har Stadium 

identifierat de delar som gör dem effektiva på den tyska marknaden. Genom att Stadium 

decentraliserar driftsfrågor till sina tyska butiker och landskontor, kan företaget ta tillvara på 

kunskapen från deras lokala personal och öka sin kunskap om tyska konsumenter. Framförallt är 

decentraliseringen fördelaktig då undersökningen visar att det existerar kulturella skillnader 

mellan butikspersonal i svenska och tyska butiker. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) leder 

decentralisering till att dotterbolag flexiblare kan anpassa sig till lokala krav och omständigheter, 

och genom att butikernas driftsfrågor är decentraliserade, kan butiksledningen anpassa sig efter 

tysk kultur. Även om Stadium har decentraliserat det lokala beslutsfattandet till Tyskland visar 

vår undersökning att företaget trots allt centralstyr delar av verksamheten. Enligt Stadium är det 

viktigt att vara enhetliga på alla marknader, vilket enligt Nohria och Ghoshal (1994) och 

Jacobsen och Thorsvik (2008) kan skapas genom att centralstyra delar av verksamheten.  

I enlighet med Nohria och Ghoshal (1994) som menar att decentralisering är fördelaktigt när 

dotterbolaget måste svara på krav från den lokala marknaden, upplevs behoven från den tyska 

marknaden inte vara mycket större än i Sverige. Stadiums VD anser att den nordtyska 

marknaden i många hänseenden är lik den svenska. Dessa likhetsaspekter, tillsammans med 

Stadiums vilja att vara enhetliga på alla marknader, kan vara en faktor till att verksamheten är 

strukturerad på samma sätt i Tyskland som den är i Sverige.  

En skillnad mellan Sverige och Tyskland i centraliserings- och decentraliseringsfrågan är dock 

hur det mottas av personalen som arbetar i butikerna. I Tyskland är inte alla medarbetare lika 

bekväma med att vara självgående - en person som endast arbetar några få timmar i veckan har 

till exempel svårare för att komma med egna idéer och ta egna beslut, vilket är en skillnad som 

kan härledas till kulturskillnader mellan Sverige och Tyskland. Inom Stadium Sverige, vars 
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kultur generellt präglas av mindre hierarki, känner sig medarbetare på samma nivå och lika 

mycket värda. I Tyskland däremot, gör det hierarkiska tänkandet att en medarbetare kan känna 

sig underlägsen gentemot en annan person. Av denna anledning är det inte lika självklart att ta 

egna beslut i Tyskland som det är för personalen i Sverige.   

Stadiums decentralisering av beslutsfattande, där både personer på landskontors- och 

butikschefsnivå menar att de har frihet i sitt arbete, kännetecknas också av svensk kultur. Enligt 

Hofstede är Sverige ett land med låg maktdistans, lågt osäkerhetsundvikande och stark 

femininitet som karaktäriseras av decentralisering av beslutsmakt samt där överordnade litar på 

sin personal. När Stadiums huvudkontor förser medarbetare på alla nivåer med breda arbetsramar 

och väljer att inte styra alla Stadiums delar med handfasta bestämmelser, sammanfaller detta med 

Hofstedes (2015b) beskrivning av den svenska kulturen. Detta är dock inte lika självklart i den 

tyska kulturen, vilket skapar utmaningar för Stadium.  

 

5.2 BYRÅKRATISK KONTROLL 
 

Undersökningen har visat att Stadium styr sina svenska och tyska enheter med ett flertal 

likvärdiga regler, rutiner och policyer. Rutinerna och policyer gäller bland annat lagerhantering, 

exponering av varor, returpolicyer, med mera och är, i enlighet med Baliga och Jaeger (1984), 

Edström och Galbraith (1977) och Martinez och Jarillo (1989) ett formellt styrmedel. Rutinerna 

bestäms av Stadiums huvudkontor i Norrköping och ämnar säkerställa att företaget agerar 

enhetligt på alla marknader. Genom att Stadium exempelvis har bestämmelser för hur varor ska 

larmas, galgas och framställas i butik samt bestämmer sortimentet, styr de hur dotterbolagen 

arbetar med sina varor. Undersökningen har visat att rutinerna implementeras genom manualer 

och dokument, vilket sammanfaller med Martinez och Jarillo (1989) formaliserings och 

standardiseringsprocess som ett direkt styrmedel. De bitar som Stadium formaliserar och 

standardiserar i dokument och manualer blir till regler och policyer i butikerna. Genom dessa 

styr Stadium sina dotterbolag på alla marknader och säkerställer att de handlar i enlighet med 

moderbolagets önskan.  

Studien visar att Stadium inte har anpassat sina regler, rutiner och policyer i större utsträckning 

till Tyskland och en anledning till detta kan vara att Stadiums vill skapa enhetlighet på sina 
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marknader samt generera stordriftsfördelar. Genom att rutiner är samma för alla länder kan 

Stadium uppnå detta.  

En skillnad mellan hur anställda i svenska respektive tyska butiker uppfattar Stadiums rutiner är 

deras attityder till regler och rutiner. Stadium Sverige, vars personal präglas av en svensk kultur, 

har generellt en mer avspänd attityd till regler och rutiner än vad tyskar har. Bland annat tolkas 

Stadiums rutiner många gånger som ”riktlinjer” mer än handfasta bestämmelser och i dessa fall 

upplever medarbetarna i Sverige ingen oro för att ta egna beslut och prova sig fram. Dessa 

attityder härleds till den svenska kulturen som The Hofstede Centre (2015b) klassificerar som 

lågt osäkerhetsundvikande och starkt feminin. I osäkerhetsundvikande kulturer har människor en 

flexibel inställning till regler och rutiner (Hofstede et. al., 2011), vilket är ett tankesätt som även 

präglar Stadium Sverige. Personalens orädsla för att göra fel samt viljan att testa sig fram, tyder 

även på att Stadium präglas av det Hofstede et. al. (2011) kallar för feminin kultur. Feminina 

värderingar bidrar till att skapa trygghet på arbetsplatser och leder till att anställda har lättare för 

att komma med idéer och vågar göra fel. 

I Tyskland däremot, är attityden till regler och rutiner inte lika flexibel som den är i Sverige. 

Tyskar är vana vid handfasta strukturer och att göra som de blir tillsagda. Av denna anledning är 

personalen på Stadium i Tyskland mer regeltrogna än vad personalen är i Sverige samt är det 

svårt för dem att betrakta rutiner som riktlinjer. Tyskarnas attityd till regler och rutiner kan 

härledas till den tyska kulturen som The Hofstede Centre (2015a) klassificerar som starkt 

osäkerhetsundvikande och där behov av kontroll är väsentlig. När tyskar dessutom uppges vara 

oroliga för att avvika från Stadiums rutiner, speglar detta den tyska maskulina kulturen. I 

maskulina länder är konkurrensen och tävlingsklimatet högt samt är mer oförlåtligt att göra 

misstag (Hofstede et. al., 2011). Stadium försöker dock förmedla att så länge personalen arbetar 

enligt företagets värderingar tillåts de att ”göra fel”. Dessa feminina värderingar är dock en 

utmaning att implementera i Tysklands starkt maskulina och osäkerhetsundvikande kultur. 

Studien har även visat att beteendekontrollen är av större väsentlighet i Tyskland än vad den är i 

Sverige. Sverige har en kultur, som förutom lågt osäkerhetsundvikande och stark femininitet, 

även präglas av låg maktdistans. Dessa tre karaktärsdrag kan vara det som möjliggör att Stadium 

kan arbeta med en platt organisationsstruktur där personalen beskrivs vara självgående och 

relationen till överordnade nära och ömsesidig. Det är sällan som överordnade ger anställda 
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direkta direktiv och talar om för dem vad de ”får och inte får göra”. Personalen styrs mer av 

företagets värderingar och övergripande bestämmelser än chefers direkta involvering i varje 

beslut. I Tyskland, som präglas av högt osäkerhetsundvikande, stark maskulinitet och till viss 

grad högre maktdistans än i Sverige, uppges butikschefer ha ”högre status” och förväntas vara 

mer auktoritära än vad chefer är i Sverige. Detta kan härledas till Hofstedes beskrivning av synen 

på ledare inom den tyska kulturen, vilken präglas av att överordnade förväntas vara mer 

bestämda och beslutsamma mot sina anställda. 

 

 

5.3 KULTURELL KONTROLL 
 

Enligt Schein (2010) och Baliga och Jaeger (1984) är företagskultur ett styrmedel som indirekt 

vägleder anställda till att nå företagets övergripande mål. Företagskultur verkar som en 

referensram med vilka anställda kan fatta beslut, framförallt i de fall då beslutsfattandet har 

decentraliserat samt när byråkratiska kontrollmekanismer inte finns närvarande (Burke et. al., 

2008). Undersökningen har visat att Stadium till stor del styr sina svenska och tyska dotterbolag 

med hjälp av företagskultur och att denna verkar som en referensram för många av de anställda. 

Detta utmärker sig framförallt i att personal på både butiks- och landskontorsnivå uppger att de 

får arbeta fritt inom givna arbetsramar så länge de har företagets värderingar i baktanke. 

En skillnad mellan arbetet med företagskultur i svenska och tyska dotterbolag beror på att 

dotterbolaget i Tyskland är nyetablerat, vilket innebär att företagskulturen först behöver 

överföras och implementeras i de tyska enheterna innan den kan börja verka som ett effektivt 

styrmedel. Enligt Baliga och Jaeger (1984) och Nohria och Ghoshal (1994) kan företagskultur 

spridas från ett moderbolag till ett dotterbolag genom förflyttning av medarbetare och vår 

undersökning har visat att Stadium använder denna typ av kontroll. Genom att Stadium 

internrekryterar landskontorsanställda och butikschefer till Tyskland sprider företaget sin kultur 

och implementerar företagets värderingar i de tyska enheterna. Den internrekryterade personalen 

i Tyskland arbetar bland annat med High five, uppmuntrar personalen till att ta egna initiativ, 

berättar att det är tillåtet att göra fel samt implementerar de värderingen att alla lika mycket 

värda. Enligt Nohria och Ghoshal (1994) är gemensamma värderingar en betydelsefull 



 37 

kontrollmekanism inom moderbolag- och dotterbolagsrelationer eftersom det förenar 

dotterbolagets värderingar med moderbolagets. I situationer då Stadiums rutiner och regler inte 

täcker upp och inga direkta direktiv ges av överordnade, är tanken att företagskulturen skall 

kunna ledsaga Stadiums anställda. 

Kulturskillnaderna mellan Tyskland och Sverige skapar vissa utmaningar vid implementeringen 

av Stadiums svenska företagskultur. Detta kan bero på att nationell kultur utgör den 

fundamentala grunden för en människas värderingar och har en större inverkan på individer än 

vad företagskultur har (Hofstede et. al., 2011; Hofstede, 1994). Undersökningen har visat att 

tyskars syn på ledarskap, hierarki samt regler och rutiner skiljer sig från svenskar och att dessa 

tankesätt är väl inarbetade den tyska kulturen. Enligt Hofstede et. al. (2011) är det svårt för 

individer att bryta sig loss från tankemönster som har följt dem sedan tidig ålder, och av denna 

anledning kan det vara svårt för tyskar att ta till sig den Stadiums företagskultur som är influerad 

av svensk kultur. Den tyska butikschefen menar att Stadium måste ta hänsyn till Tysklands 

nationella kultur när företaget implementerar Stadiums kultur och riktlinjer.  
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6 SLUTSATS 
 

 

Undersökningen har visat att Stadium styr sitt svenska och tyska dotterbolag med en blandning 

av alla tre kontrollmekanismerna. Stadium centralstyr de övergripande delar av verksamheten, 

vilket företaget menar ser likadana ut för alla marknader och decentraliserar beslut som kräver 

lokal kännedom. Centralstyrningen gäller bland annat beslut som rör butikernas utseende, inköp, 

rutiner och regler med mera. Anledningen till att Stadium centralstyr dessa beslut är för att 

företaget vill skapa enhetlighet på alla marknader samt generera stordriftsfördelar. Stadium anser 

att deras enhetlighet har varit en av företagets styrkor och av denna anledning är kontroll genom 

centralstyrning av stor betydelse. 

 

I de delar Stadium har decentraliserat beslutsfattandet, styr Stadium genom byråkratiska 

styrmedel samt med företagskultur. Byråkratiska styrmedel innebär styrning genom regler och 

rutiner vilka bland annat säkerställer att varuexponering, logistik i butik samt att 

returförordningar sker i enlighet med moderbolagets riktlinjer. Vad gäller beteendekontroll 

önskar Stadium inte styra någon av sina verksamheter med överordnades direkta involvering i 

sina anställdas beslut, utan Stadium uppmuntrar istället personal till att vara självgående och ta 

egna initiativ. Detta skapar utmaningar gentemot tysk kultur som förväntar sig auktoritära och 

beslutsamma ledare. Mer kraft och arbete behöver därför läggas på beteendekontrollen jämfört 

med Sverige. Till skillnad från svenskar är tyskar vana vid att göra som de blir tillsagda och att 

följa regler, vilket har en inverkan på tyskarnas preferenser på ledarskap. 

 

Stadium kontrollerar sina svenska och tyska dotterbolag även med hjälp av företagskulturen, 

vilka de bland annat implementerar genom att butikernas ledningsgrupper arbetar med företagets 

värdeord. Skillnaden mellan Sveriges och Tysklands arbete med företagskultur är dock att 

företagskulturen först måste stärkas och etableras bredare i Tyskland eftersom Stadium Tyskland 

är en nyetablerad verksamhet. Som ett ytterligare stöd i implementeringen av företagskulturen 

flyttar medarbetare från nordiska enheter till den tyska verksamheten och därigenom stärks den 

kulturella kontrollen. 
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Stadium har strukturerat sin verksamhet i Tyskland på samma sätt som företaget har gjort i 

Sverige detta gäller såväl centralisering som decentralisering, styrning genom byråkratiska 

styrmedel samt styrning genom kulturell kontroll. Anledningen till detta är att Stadium bedömer 

den nordtyska marknaden vara lik den svenska samt att marknaden inte ställer tillräckligt 

annorlunda krav för att Stadium ska behöva anpassa sig. 

 

Undersökningen indikerar på att utmaningarna med att implementera Stadiums 

kontrollmekanismer i Tyskland härrör till kulturskillnaderna länderna emellan. De skandinaviska 

ledarna som arbetar i Tyskland upplever framförallt en skillnad i hierarkiskt tänkande, 

ledarskapspreferenser samt attityder till regler och rutiner hos de anställda. I motsatts till Sverige 

innebär Tysklands starka hierarkiska tänkande att ta egna initiativ och egna beslut, inte når alla 

butiksmedarbetare i Tyskland på ett önskvärt sätt samt att synen på regler och rutiner är mer 

strikt.  De nationella kulturskillnaderna mellan Sverige och Tyskland gör att Stadiums 

företagskultur blir svårare att implementera i den tyska verksamheten. Problematiken med 

implementeringen av kontrollmekanismerna i Tyskland kan härledas till Hofstedes 

kulturdimenstioner, vilka klassificerar Tyskland som en kultur med högt osäkerhetsundvikande, 

starkt maskulinitet och låg maktdistans. Svenska detaljhandelsföretag som expanderar till den 

tyska marknaden bör beakta kulturskillnader mellan Sverige och Tyskland och hur dessa kan 

påverka arbetet med kontrollmekanismerna. 
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7 DISKUSSION  
 

 

Studiens resultat visar att Stadium har valt att inte anpassa sina kontrollmekanismer i någon 

större mån till det tyska dotterbolaget jämfört med det svenska. Stadium har bedömt att 

skillnaderna mellan marknaderna i norra Tyskland och Sverige inte är stora, vilket är en av 

anledningarna till att Stadium valt att använda samma kontrollmekanismer på dessa två 

marknader. Vi menar dock att det kan finnas andra förklaringar, mer än marknadernas likheter, 

som gör att Stadium inte valt att anpassat sig i någon större utsträckning till Tyskland. En möjlig 

förklaring till detta skulle kunna vara industrirelaterad. Inom detaljhandeln är det många företag 

som har ett tydligt landsöverskridande ”koncept”, såsom Hollister, Ikea och H&M etcetera. På så 

sätt kan företag sälja samma typ av produkter på de marknader som företaget befinner sig i, 

vilket skapar stordriftsfördelar och sänker kostnaderna samtidigt som kunderna får en 

igenkänningseffekt. 

Vi menar även att storleken på verksamheten är en möjlig förklaring till varför företaget inte 

anpassat kontrollmekanismerna i större utsträckning till Tyskland. Då Stadium ännu inte har 

kommit långt i sin expansionsprocess i Tyskland är det förmodligen lättare implementera samma 

kontrollmekanismer till landet som till övriga marknader. När verksamheten ännu är ”liten” antar 

vi att det blir lättare att kontrollera dotterbolaget med de kontrollmekanismer företaget redan har. 

I nuläget har Stadium dessutom utlandsstationerade skandinaver på både landskontoret och i 

butikschefspositioner, vilka säkerställer att kontrollmekanismerna används på ett likvärdigt sätt i 

Tyskland som i Sverige. Ifall Stadium fortsätter expandera sin verksamhet i Tyskland och tysk 

lokalbefolkning så småningom ersätter Stadiums utlandsstationerade, förmodar vi dock att 

kraven på kontrollmekanismerna kan ändras. En större verksamhet som leds av tyskar skulle 

eventuellt göra att styrningen med hjälp av en svensk företagskultur försvåras. Detta kan i sin tur 

medföra nya utmaningar i kontrollen av det tyska dotterbolaget och således ställa krav på en 

anpassning av kontrollmekanismerna.  
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7.1  VIDARE FORSKNING 
 

I vår undersökning har vi tittat på styrmedlen ur ett ledarperspektiv och vilka utmaningar de 

upplever som utmanande. Det vore intressant att få de anställdas uppfattning på hur styrmedlen 

mottas och om de upplever utmaningarna på samma sätt som cheferna gör, samt undersöka om 

styrningen får den effekt som ledningen önskar. I denna undersökning har vi dessutom utgått 

från ett företag som är nyetablerat på den tyska marknaden och än så länge har en relativt liten 

verksamhet i landet. Till framtida forskning vore det därför av intresse att inkludera företag som 

har varit etablerade en längre tid i Tyskland och granska ifall arbetet med kontrollmekanismerna 

även beror på hur länge verksamheten har varit inrättad i landet. Ännu ett forskningsförslag vore 

att inkludera fler regioner i Tyskland och granska ifall olika delar av Tyskland ställer olika krav 

på hur svenskt företag bör styra sitt dotterbolag i landet.  
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9 BILAGOR 
 

9.1  BILAGA 1. STADIUMS VD GUSTAF ÖHRN SAMT STADIUMS 
VICE VD KARL EKLÖF. 

 

Allmänna frågor 

 

1. Kan du börja med att berätta lite om dig själv och din roll på Stadium? 

2. Varför valde ni att expandera till Tyskland? 

3. Vilka är de största kulturskillnaderna mellan Sverige och Tyskland? 

4. Har det krävts mer lokal anpassning i Tyskland än vad det gjordes i Danmark och Finland? 

Vad beror detta på? 

5. Hur har ni strukturerat verksamheten mellan Sverige och Tyskland. Hur många aktiviteter sköts centralt 
och hur mycket har ni decentraliserat? 

6. Varför har ni centraliserat respektive decentraliserat dessa aktiviteter? 

7. Vad ser du för fördel med att vissa av de här delarna är centraliserade och vissa delar av 
beslutsfattandet är decentraliserade? 

8. Vad är Stadiums företagskultur enligt dig? 

9. Hur arbetar Stadium med att implementera organisationskulturen i sina dotterbolag (Tyskland)? Hur 
arbetar Stadium med att implementera kulturen i Sverige? 

10. Vilka är skillnaderna och likheterna men implementeringen av kulturen i respektive land? 

11. Vad har varit de största svårigheterna med att implementera företagskulturen i Tyskland? 

12. Arbetar ni medvetet med medarbetarförflyttning? 

13. Hur mycket vägleder ni anställda med hjälp av konkreta regler och rutiner? 

14. Är regler och rutiner samma genom hela koncernen? Hur implementeras de i Tyskland? 
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9.2 BILAGA 2. INTERVJUFRÅGOR TILL 
LANDSKONTORSANSTÄLLDA (TYSKLAND) 

 

1. Berätta om dig själv och din roll på Stadium 
 

2.     Hur är fördelningen av internrekryterade och lokalt anställda på landskontoret? 

3.     Har det varit lätt för dig att ta till dig arbetsrollen i Tyskland? 

4.     Hur ser fördelningen av internrekryterade och lokalt anställda ut i Hamburgs butiker? 

5.     Hur arbetar Stadium med att implementera företagskulturen i tyska butiker och på det tyska 

landskontoret? 

6.     Förkommer det några svårigheter med implementeringen av den svenska kulturen i Tyskland? 

7.   Hur mycket av verksamheten är decentraliserad till Tyskland? Hur mycket är landskontoret 
självbestämmande? 

8.   Vilka aktiviteter är decentraliserade till Tyskland? Hur mycket centralstyrs från huvudkontoret? 

9.    Varför har Stadium denna struktur? Fördelar/nackdelar? 

10.  Har det skett någon lokal anpassning till landet? 

11.  Hur mycket styrs Hamburgs butiker med hjälp av konkreta rutiner och regler? 

12.  Finns det några andra styrsätt i butiken? 

13.  Hur implementeras dessa styrmedel i butikerna? 

14.  Skiljer sig styrningen med regler, rutiner (och annat) i Tyskland gentemot Sverige? 

15.  Förekommer det några svårigheter med implementeringen av dessa? 
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9.3  BILAGA 3. INTERVJUFRÅGOR TILL SVENSKA 
BUTIKSCHEFEN OCH VICE BUTIKSCHEFEN. 

 

1. Berätta lite om dig själv.  

2. Hur skulle du beskriva dina främsta uppgifter som ledare? 

3. Hur är relationen mellan över och underordnade i butikerna? 

4. Hur skulle du definiera Stadiums företagskultur? 

5. Hur mycket arbetar man med den i butikerna och på vilket sätt? 

6. Varför arbetar man med den?  

7. Skiljer sig arbetet med företagskulturen mellan butiker? 

8. Hur mycket tror du att företagskulturen vägleder anställda i hur de säljer, beter oss mot 

varandra, etcetera? 

9. Får du några direktiv om hur ni butikschefer ska gå tillväga för att implementera 

företagskulturen? (Kulturell kontroll + centralisering) 

10. Hur mycket tror du generellt sätt att företagskulturen vägleder anställda i anställdas dagliga arbetet?  

11. Hur mycket styrs butikerna med hjälp av regler och rutiner? 

12. Kan du beskriva på vilket sätt anställda styrs av regler och rutiner? 

13. Är det samma styrsätt genom hela landet? 

14. Skulle du kunna sammanfatta hur du som butikschef går tillväga för att få butiksanställda att arbeta 
med företagets övergripande mål? 
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9.4  BILAGA 4. INTERVJUFRÅGOR TILL TYSKA BUTIKSCHEFEN. 
 

1. Vilka är de främsta kulturella skillnaderna med att arbeta som butikschef i Tyskland i jämförelse 

med Sverige?  

2. Hur arbetar ni med att implementera Stadiumkulturen i Hamburg? 

3. Är det svårt/enkelt beroende på den tyska kulturen?  

4. Vilka utmaningar finns det med att implementera en svensk platt företagskultur i Tyskland?  

5. Förekommer det någon hierarki i den tyska butiken? Hur utmärker sig detta?  

6. Hur skiljer sig synen på ledare mellan Tyskland och Sverige? Hur påverkar det ditt arbete? 

7. Hur skiljer sig initiativförmågan och egenbeslutstagandet mellan svensk och tysk personal?  
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