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Abstract 

Globalization has a major effect in today’s consumer society. Multinational companies are 

spreading out over the world and accommodate to local work conditions in hope to employ 

competent workers, reduce costs and compete with local as well as global corporations. The 

internationalization of companies is followed by difficulties, cultures within companies can be 

different, and management and the workforce are from different cultures. Family and social 

institutions socialize people into the society’s culture, where basic values, norms and behavior 

are founded. The organizational culture has a big influence on the employees and affects the 

image of the company, performance and commitment. The study aims to investigate, which 

factor, the company’s management or the national culture has the strongest impact when two 

cultures meet in the same organization.  

 

The study was based on a quantitative survey research, which investigated the employees’ 

view of the organizational culture of Japanese owned Toshiba de México in Ciudad Juárez, 

Mexico. The survey was designed on the basis of the cultural dimensions discovered by 

Hofstede; power distance, individualism versus collectivism, masculinity versus femininity, 

uncertainty avoidance and long-term versus short-term orientation. A literature study 

explained the conceptions “Japanese management” and “Mexican culture” as well as 

associated them to the organizational culture of the multinational company Toshiba.  

  

According to the results both variables influenced the organizational culture. The 

organizational culture of Toshiba was characterized by an equal degree of power distance, 

high degree of collectivism, masculinity and uncertainty avoidance. There were no 

conclusions drawn concerning long-term versus short-term orientation.  

 

Keywords: Organizational culture, Japanese management, globalization, diversity, Mexican 

culture, Hofstede 
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Sammanfattning 

 

Globaliseringen spelar en stor roll i dagens konsumtionssamhälle. Multinationella företag 

breder ut sig över världen och anpassar sig efter lokala arbetsförhållanden i hopp om att 

anställa kompetent personal, minska utgifter och konkurrera med både lokala och globala 

företag. Med internationaliseringen av företag följer även vissa svårigheter, inte nog med att 

kulturen inom ett företag kan skilja sig, är även ledning och arbetsstyrka från olika kulturer. 

Människor socialiseras in i hemlandets kultur via familj och sociala institutioner som också 

grundlägger värderingar, normer och beteende. Organisationskulturen har en stor inverkan på 

de anställda och påverkar bl a. uppfattningen av företaget, prestation och engagemang. 

Undersökningen syftar till att kartlägga om företagets ledarskap eller den nationella kulturen 

har tyngst vikt när två kulturer möts i en organisation. 

 

Studien baserades på en kvantitativ enkätundersökning, som syftade till att beskriva 

medarbetarnas syn på Toshiba de México’s organisationskultur i Ciudad Juárez, Mexiko. 

Enkäten utformades utifrån Hofstedes kulturdimensioner; maktdistans, individualism kontra 

kollektivism, maskulinitet kontra feminism, osäkerhetsundvikande samt långtids- kontra 

korttids inriktning. En litteraturstudie låg till grund för att förklara begreppen ”japanskt 

ledarskap” och ”mexikanskt kultur” samt relatera dem till rådande organisationskulturen på 

det multinationella företaget Toshiba.  

 

Enligt resultatet påverkas organisationskulturen i stort till lika delar av båda variablerna. Det 

visade sig att Toshibas organisationskultur karaktäriserades av en jämn grad av maktdistans, 

hög grad av kollektivism, maskulinitet samt osäkerhetsundvikande. Inga slutsatser kunde dras 

om långsiktigt- kontra kortsiktig inriktning. 

 

Nyckelord: Organisationskultur, japanskt ledarskap, globalisering, mångfald, mexikansk 

kultur, Hofstede 
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1. Inledning 

Kapitlet behandlar bakgrundsfaktorer till intresseområdet som ligger till grund för 

problemdiskussionen samt hur dessa ses ur ett internationellt perspektiv. Avslutningsvis 

presenteras studiens syfte, frågeställningar samt avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Med Taylor’s Scientific Managements framväxt vid 1900-talets början effektiviserades det 

industriella arbetet (Gooderham & Nordhaug, 2003:171). Tillsammans med Mayo’s Human 

Relations-rörelse som upptäckte vikten av de anställdas sociala behov (Gooderham & 

Nordhaug, 2003:172) grundlades den amerikanska ledarskapsstilen. Under 1970-talet växte 

Human Capital-teorin fram och innebar att de anställda, dvs. det mänskliga kapitalet, sattes i 

fokus och ledarskapsstilen spreds till andra kontinenter. Under 1980-talet ifrågasattes och 

jämfördes den amerikanska ledarskapsstilen med andra typer av ledarskap, däribland japanskt 

ledarskap. Den japanska industrin visade sig vara både kostnadseffektiv och hålla hög kvalitet 

på sina produkter, medan många andra industrier koncentrerade sig på antingen kvalitet eller 

kostnad (Gooderham & Nordhaug, 2003:173).  

 

Parhrizgar (2002) nämner att ledarskapskonceptet är detsamma världen över, men att det 

skiljer sig i praktiken och anpassar sig efter rådande arbetsförhållanden (Parhizgar, 2002:2). 

Globaliseringen har alltså medfört ändrade konsumtionsmönster, då kunder idag är mer 

medvetna, de är kräsna och har höga förväntningar vilket har lett till att företag världen över 

numer är konkurrenter, lokalt såsom globalt (Pettinger, 1998:1). Detta uppmuntrar 

multinationella företag att reducera sina kostnader och alltid söka den billigaste lösningen. 

USA är ett mångkulturellt land, med invånare från hela världen och många kommer för att 

leva ”den amerikanska drömmen”, sanningen är dock att många immigranter, däribland från 

grannlandet Mexiko, tvingas arbeta under dåliga arbetsförhållanden och leva på minimilön 

(Parhizgar, 2002:2). Längs den amerikansk-mexikanska gränsen finns flera multinationella 

företag representerade, med huvudkontor på den amerikanska sidan och fabriker i Mexiko. 

Flertalet företag flyttar snabbt mellan olika länder och fabriker i jakt på den mest 

kostnadseffektiva lösningen, den så kallade ”exploateringsflexibiliteten” innebär att företagen 

endast bryr sig om att anställa dem som godtar minimilön i länder med svagt 

anställningsskydd (Gupta & Westney, 2003:48).  
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År 2007 omsatte det japanska teknikföretaget Toshiba över 60 miljoner amerikanska dollar, 

vilket hjälpte dem till en 91:a plats på den amerikanska Fortune 500 listan, över de globalt 

mest framgångsrika företagen
1
. Toshiba är ett multinationellt företag med verksamheter över 

hela världen, som grundades i slutet av 1800-talet i Japan, där huvudkontoret ligger än idag
2
 

och har sammanlagt 190 000 anställda. Företaget tillverkar elektroniska komponenter och 

produkter, informationssystem och kommunikationsredskap samt andra tjänster
3
. Toshiba har 

funnits i Ciudad Juárez, Mexiko sedan år 1986 och idag sysselsätts nära 2000 anställda i en 

fabrik som tillverkar komponenter till TV-apparater. Toshibas administrativa del har omkring 

200 anställda under japanskt ledarskap samt ett kontor i gränsstaden El Paso, Texas, USA
4
. 

 

Trots att en multinationell organisation har faciliteter och produktion världen över, 

koncentreras tillverkningen till en specifik marknad, exempelvis Toshiba och teknologi 

(Parhizgar, 2002:12). Arbetsgivare blir mer flexibla då arbetsstyrkans demografi håller på att 

ändras och mångfald på arbetsmarknaden blir allt mer vanligt förekommande. Befintliga 

svårigheter är att den totala arbetsstyrkan idag och i framtiden kommer att innehålla fler äldre, 

kvinnor, etiska minoriteter och folkslag. Kunskapsgap hotar företagen och allt fler företag 

kräver tvåspråkighet, för att behålla eller öka positionen på hemmamarknaden liksom den 

globala markanden (Mathis & Jackson, 2006:13). Den demografiska förändringen leder till 

mångfald, som kan ses som ett problem eller möjlighet. Det finns ingen enhetlig definition på 

mångfald, men Nationalencyklopedin beskriver det som ”en mängd enheter”
5
 medan 

Integrationsverket, innan det lades ned år 2007, presenterade en bredare definition ” Mångfald 

utgörs av människor med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Målet är att 

leda, utveckla och tillvarata mångfalden. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet mellan 

dem som gör mångfalden till en framgångsfaktor ” 
6
. Mångfald berör inte bara ett företags 

arbetsstyrka utan inkluderar kunder, delägare, leverantörer m.fl., alla med olika värderingar, 

förväntningar, motivationer, tro osv. Det är av stor vikt att förvalta både intressenter och deras 

behov i en multinationell organisation (Parhizgar, 2002:39). 

 

                                                 
1
 http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2007/snapshots/6644.html 

2
 http://www.toshiba.co.jp/worldwide/about/history.html) 

3
 http://www.toshiba.co.jp/worldwide/about/index.html 

4
 http://www.toshibalatino.com/mexico/tdm.aspx 

5
http://0-

www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=m%

E5ngfald  

http://www.toshiba.co.jp/worldwide/about/history.html)
http://www.toshiba.co.jp/worldwide/about/index.html
http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=m%E5ngfald
http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=m%E5ngfald
http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=m%E5ngfald
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Det bedrivs mycket forskning på området organisationskultur, flera böcker har skrivits om 

förändring av organisationskulturer, men få tar upp ledarskapets inverkan på 

organisationskulturen. Organisationskulturen syftar till att hålla samman personalen och se till 

att samtliga strävar mot samma mål; organisationens mål. Men relationen mellan 

organisationskultur och medarbetare är ömsesidig och de har lika stor effekt på varandra. 

Människor är sociala av naturen och söker sig till grupper av likasinnade och 

organisationskulturen hjälper medarbetarna att finna stabilitet och rutiner i en kaotisk 

omvärld, där stöd och idéer delas (Ashkanasy m.fl., 2000:325). Tillhörighet till organisationen 

styrs av flera delar däribland engagemang, åtagande och lojalitet (Ashkanasy m.fl., 2000:329). 

Engagemang syftar till en anställds intresse till organisationen i sin helhet och arbetet i sig, 

vilket kan leda till ökat självförtroende beroende på kvaliteten av arbetsprestationen i 

samband med uppskattning. En anställd som har en positiv syn på sitt arbete har också en 

positiv uppfattning av organisationen, vilket liknar undersökningar om medarbetarens känslor 

vid identifiering med organisationen. Identifikation sker när en persons personliga 

värderingar, attityder och tankesätt överensstämmer med organisationen eller undergrupper 

(Ashkanasy m.fl., 2000:333). 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Till följd av tidigare utvandring och låga födelsetal, tvingades den svenska regeringen vidta 

åtgärder för att öka den ekonomiska tillväxten. Således immigrerade omkring 600 000 

personer till Sverige mellan åren 1950 och 1970, för att försörja landet med arbetskraft 
7
. Idag 

väljer företag världen över istället att förlägga sin produktion i låglöneländer i hopp om att 

minska kostnader, öka kompetensen och bli mer konkurrenskraftiga (Gooderham & 

Nordhaug, 2003:8) 

 

Efter industrialiseringen av västvärlden började varor exporteras i slutet av 1700-talet till 

länder som inte kunde producera varorna själva (Parhizgar, 2002:6) och idag hävdar 

Progressive Policy Institute (2005) att det finns över 60 000 multinationella företag världen 

                                                                                                                                                         
6
 http://www.mangfald.com/ 

7
 

http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/Rapporter/Allm%C3%A4nna/A2002/A2002_010.

pdf 

http://www.mangfald.com/
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över som sysselsätter flera miljoner människor
8
. Tillsammans utgör de multinationella 

organisationerna hälften av världens industriella produktion och omkring 67 procent av 

världshandeln  (Gooderham & Nordhaug, 2003:7). Flertalet multinationella företag behåller 

sin nationella identitet och kunder relaterar specifika företag till specifika länder, även om de 

har huvuddelen av sin produktion i andra världsdelar (Gooderham & Nordhaug, 2003:11).  

 

Antropologer, sociologer, psykologer och ekonomer har alla visat intresse för global 

flexibilitet, kulturell påverkan och beteende relaterat till företagande (Parhizgar, 2002:9). 

Konsumtionssamhället och kundernas ökade krav har tvingat företagen att bli mer innovativa, 

tillverka produkter snabbare till ett lägre pris (Parhizgar, 2002:11). Enligt 

Nationalencyklopedien är  innebörden av globalisering en ”förändringsprocess varigenom 

stater och samhällen över hela världen knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden”
9
. 

Flera organisationer har bidragit till globaliseringen och organisationer som 

Världshandelsorganisationen (WTO), Europeiska Unionen (EU), North American Free Trade 

Agreement (NAFTA) och Association of South East Asian Nations (ASEAN) syftar alla till 

att öka den fria handeln av varor, tjänster och arbetskraft. Dessutom bidrar ny teknologi, 

Internet och globala nyhetsrapporteringar samt gemensamma valutor såsom euron i Europa 

och den amerikanska dollarn som breder ut sig i både Nord- och Sydamerika (Gupta & 

Westney, 2003:1). 

 

Internationalisering av företag medför vissa svårigheter, då personal från olika länder har 

olika värderingar, motiveras av olika faktorer, föredrar särskilda ledarskapsstilar eller kräver 

olika grad av kontroll. Till följd av mångfalden på arbetsmarknaden blir arbetsgrupper mer 

och mer heterogena, i och med det tillkommer fler faktorer för både ledare och medarbetare 

att ta hänsyn till såsom språk, kroppsspråk och ögonkontakt (Moran m.fl., 2007:186), som alla 

har olika betydelse i olika kulturer (Moran m.fl., 2007:62). Engelska har blivit ett gemensamt 

affärsspråk, men trots god kännedom i det engelska språket kan missförstånd uppkomma med 

tanke på att för de allra flesta är det ett andraspråk. Därmed gäller det att ha tålamod, kunskap 

och vara flexibel i kommunikation, utan att dra förhastade slutsatser baserade på den egna 

kulturen eller förståelse i språket (Moran m.fl., 2007:64). Kulturell träning för ledare såsom 

anställda blir allt mer vanligt förekommande, för att underlätta arbete både i värdlandet och 

                                                 
8
 http://www.ppionline.org/ppi_ci.cfm?knlgAreaID=108&subsecID=900003&contentID=253303 

http://www.ppionline.org/ppi_ci.cfm?knlgAreaID=108&subsecID=900003&contentID=253303
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hemlandet (Moran m.fl., 2007:24) samt för att motverka etnocentrism, rasism och 

missförstånd (Moran m.fl., 2007:24). 

 

Idag är det en självklarhet att omvärlden är i förändring och att ingen marknad är stabil. En 

myt om multinationella företag är att de ska styras enhetligt och att samtliga verksamheter bör 

behandlas på samma sätt, men i ett multinationellt företag är det en nödvändighet att agera 

flexibelt (Gupta & Westney, 2003:166). Olika delar av verksamheten behöver olika styrning, 

beroende på bransch och land, ledningen bör emellertid decentraliseras för att vara effektiv 

och snabbt reagera på omvärldens krav (Gupta & Westney, 2003:167). Djup kunskap om den 

lokala marknaden krävs för att ledare ska kunna fatta rätt beslut som stöds av underställda 

(Gupta & Westney, 2003:191) vilket en multikulturell arbetsgrupp med kunskap om kultur, 

geografi och språk kan bistå med (Gupta & Westney, 2003:250). 

 

Likt nationer och folkgrupper har också organisationer en kultur, med gemensamt språk, 

traditioner och uttrycksätt som kan ge tillhörighet till dess medlemmar samt guida 

medarbetare till socialt accepterat beteende. Flertalet forskare, däribland Keyton (2005), 

menar att organisationskultur kortfattat är ett mönster av de kärnvärderingar, normer och 

antaganden som delas av och håller samman en organisations medlemmar. Dessa mönster 

karaktäriserar och sätter en standard för medlemmarnas beteende, handlingar och företagets 

sätt att agera och interagera med omvärlden, vilka kan vara implicita, explicita, tydliga eller 

otydliga. Andra anser däremot att organisationskultur är ett mönster av uppfattningar som ger 

betydelse till kulturella uttryck såsom ritualer och historier (Keyton, 2005:21). Hur som helst 

syftar organisationskulturen till företagets fördel (Hofstede, 1997:181).  

 

När ledare och arbetsstyrka är från olika länder kan eventuella språksvårigheter uppstå, men 

även kulturkrockar är vanligt förekommande. En amerikansk fabrik jämfördes med en 

motsvarande fabrik i Mexiko, där de anställda föredrog ledare och ledarskapstil som matchade 

respektive kultur. Med andra ord är det viktigt att anpassa sitt beteende efter vilken kultur 

man arbetar i (Cray & Mallory, 1998:125). Anställda från en kultur förväntar sig att lyda 

auktoritet och order, vilket kan leda till förvirring om de tvingas arbeta självständigt (Cray & 

Mallory, 1998:126). Dock påverkar fler faktorer hur ledarskapet uppfattas än nationell kultur, 

                                                                                                                                                         
9
 http://0-

www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=glo

balisering 
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anställda av olika kön tenderar att betona olika egenskaper, såsom grad av interaktion 

(kvinnor) och målsättning (män) (Cray & Mallory, 1998:128). Mer aktuell forskning menar 

på att ledarskapet bör vara situationsanpassat och följa arbetsuppgiften i sig, snarare än att 

ledare utmärks av särskilda egenskaper (Cray & Mallory, 1998:128).  

 

Varken ett positivt samarbete eller inskolning i organisationskulturen skulle vara möjlig utan 

det psykologiska kontraktet, som är de outtalade och ömsesidiga förväntningarna mellan 

arbetsgivare och arbetstagare (Ashkanasy m.fl., 2000:334). Kontraktet är subjektivt, 

individuellt och innefattar konkreta (Mathis & Jackson, 2006:69), affektiva, långsiktiga såväl 

som kortsiktiga förväntningar och utbyten av tjänster. Trots att kontraktet inte är formellt kan 

brytande mot dessa oskrivna förväntningar skada relationen mellan anställd och organisation 

och leda till missnöjdhet (Ashkanasy m.fl., 2000:334). Positiv upplevelse av det psykologiska 

kontraktet ökar en medarbetares engagemang till firman. När människor från olika kulturella 

bakgrunder skapar det subjektiva kontraktet kan missförstånd ske, då samma moment kan 

uppfattas olika (Mathis & Jackson, 2006:69). Den nationella kulturen har en stor påverkan på 

individer, liksom organisationskulturen har en kraftig inverkan på de anställda, detta visas 

särskilt i japansk företagskultur där det psykologiska kontraktet har en stor roll (Warner, 

2003:105).  

 

 

1.3 Syfte, frågeställningar och hypotes 

Studien syftade till att undersöka i vilken grad organisationskulturen i ett multinationellt 

företag påverkades av ledarskap från hemlandet i förhållande till den nationella kulturen i 

värdlandet, vilket innebar att undersöka hur Toshiba’s organisationskultur i Ciudad Juárez 

påverkades av japanskt ledarskap i relation till mexikansk kultur. 

 

Syftet ledde till följande frågeställningar: 

 Vad har störst inflytande på organisationskulturen; nationell kultur eller 

ledarskapskultur? 

 Kan nationell kultur påverka organisationskulturen i den mån att ledarskapsstil helt 

åsidosätts? 
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Hypotesen var att organisationskulturen påverkas till viss del av ledarskap, men att 

organisationskulturen i höge grad influeras av den nationella kulturen. 

 

 

1. 4 Avgränsningar 

Organisationskultur är ett brett begrepp som kan ses från många olika perspektiv. Med 

anledning av mitt intresse för den nationella kulturens påverkan föll det sig naturligt att utgå 

ifrån Hofstede’s kulturella dimensioner och med tanke på att studien ägde rum på det 

japanskägda företaget Toshiba föreföll det sig rimligt också att undersöka vikten av japanskt 

ledarskap. Studien avgränsades till att endast undersöka uppfattningen av 

organisationskulturen i stödfunktionerna, då endast de avdelningarna var under direkt ledning 

av japanskt ledarskap. För att kunna besvara frågeställningarna grundades studien till stor del 

på Hofstede’s kulturella dimensioner, där fokus las på Japan och Mexiko. 

 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel som inleds av bakgrundsfaktorer, problemdiskussion samt 

syftet med undersökningen. Den kvantitativa metoden som användes för datainsamling 

beskrivs i kapitel två, liksom en diskussion om studiens validitet och reliabilitet samt etiska 

aspekter. Kapitel tre redogör för teorier relaterade till intresseområdet; organisationskultur, 

kulturella dimensioner, japanskt ledarskap samt mexikansk kultur. Resultat och analys av 

insamlat material ligger till grund för kapitel fyra, där empiri sammankopplas med teori. I det 

avslutande kapitlet, kapitel fem förs en avslutande diskussion kring det valda området. Kapitel 

sex listar de källor som använts under arbetet.   
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2. Metod 

Metodkapitlet beskriver de tillvägagångssätt som har använts för att samla in data. Även val 

av metod, mätinstrument och dess utformning samt databearbetning tas upp. Vidare 

innehåller kapitlet en diskussion om reliabilitet och validitet samt etiska aspekter.  

 

2.1 Val av metod  

Frågeställning och intresseområde påverkar val av metod och med dem som utgångspunkt 

väljs angreppssätt. Enligt Babbie (2008) ämnar forskning till tre olika syften, att utforska ett 

ämnesområde, att beskriva en situation eller händelse samt att förklara en företeelse (Babbie, 

2008:97-99). Vidare används i huvudsak två olika metoder i social forskning samt 

bearbetning av insamlat material, den kvalitativa metoden samt den kvantitativa. Den 

kvalitativa metoden är känd för att återspegla specifika individers syn, utforska orsak och 

verkan liksom vara rikare i information och meningsskapande. Den kvantitativa metoden 

syftar snarare till att undersöka den stora massan, jämföra variabler och generalisera svar till 

den allmänna populationen (Babbie, 2008:25). Metoden som används ska hålla för en kritisk 

granskning, där hållbarhet och användbarhet i kommande studier, anknytning till verkligheten 

och genomförande ska redovisas (Babbie, 2008:96).  

 

Människor förvärvar kunskap på olika sätt, vissa lär sig bättre av att praktiskt utföra uppgifter 

medan andra föredrar teoretisk undervisning. Vid kvantitativ metod används antingen en 

deduktiv eller induktiv ansats, vid båda metoderna uppkommer frågorna ”varför” och ”om”. 

Den deduktiva ansatsen innebär att en redan befintlig teori eller logisk förväntning testas 

genom datainsamling och analys. Analysen förklarar om teorin följer tidigare mönster. 

Beroende på forskningsfrågan kan deduktionen antingen verifiera eller falsifiera en hypotes. 

Då deduktion utgår från det generella, ställs frågan ”varför” ett mönster förekommer samt 

”om” det förekommer i just den specifika studien (Babbie, 2008:25). Vid induktion utgår 

forskaren istället ifrån något specifikt och genom observationer, generaliseras upptäckter och 

utformar en teori med observationerna som utgångspunkt. Genom den induktiva ansatsen vill 

forskaren förklara ”om” ett mönster förekommer, inte nödvändigtvis ”varför” det gör det 

(Babbie, 2008:24).  
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Uppsatsen grundade sig i en kvantitativ metod med en enkätundersökning som mätinstrument. 

Metoden valdes då frågeställningen var ”Hur organisationskulturen i ett multinationellt 

företag påverkas av ledarskap från hemlandet i förhållande till den nationella kulturen i 

värdlandet” och syftade till att ta reda på den allmänna uppfattningen om 

organisationskulturen på Toshiba samt ge en mer statistiskt säker bild över vilka skillnader 

eller likheter det fanns mellan variablerna. Genom den kvantitativa metoden kan samband 

påträffas och underlätta jämförelser samt slutsatser som dras utifrån variablerna (Babbie, 

2008:444). Eftersom undersökningens hypotes redan fanns etablerad i befintliga teorier, då 

forskningen delvis grundade sig i Hofstede’s kulturella dimensioner, testades 

forskningsfrågan deduktivt. Detta med tanke på att syftet var att undersöka teorins 

användbarhet i verkligheten, alltså om teorin kunde appliceras på undersökningens 

studieobjekt Toshiba (Babbie, 2008:54). 

 

En fallstudie var passande för intresseområdet då den mätte en given population under en 

särskild tidsperiod, vilket anses lämpligt för en ensam forskare. Fallstudien förklarade hur 

organisationskulturen såg ut just nu på Toshiba de México i Ciudad Juárez och resultatet är 

inte tillämpbart för andra fabriker i Mexiko. En svårighet med fallstudier är att de ofta 

försöker förklara fenomen som växer fram ur tid vilket är fallet med organisationskulturer 

(Babbie, 2008: 111).  

 

 

2.2 Genomförande 

Efter att ha valt intresseområden började jag att leta efter ett företag som kunde delta i min 

undersökning. Kraven för undersökningsobjektet var att företaget skulle vara multinationellt, 

grundat i ett annat land samt ledare och ett visst antal anställda från hemlandet fanns på plats i 

värdlandet. Då Ciudad Juárez, Mexiko representerar många multinationella företag föreföll 

det sig naturligt att leta där. Teknikföretaget Toshiba kontaktades och visade dig vara väldigt 

tillmötesgående och intresserade av studien. Efter ett antal möten med ansvariga för ett par av 

de administrativa avdelningarna gavs klartecken för genomförande av den kvantitativa 

undersökningen och en kontaktperson utsågs.  

 

Till följd av diverse lagar och regleringar kunde jag inte närvara personligen vid 

datainsamlingen, av den orsaken delade min kontaktperson ut 40 enkäter till de medarbetare 
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som ansåg sig ha tid och intresse att fylla i enkäten som tog cirka 15 minuter att färdigställa, 

därav den relativt ojämna fördelningen av deltagare inom avdelningarna. Kontaktpersonen 

informerade muntligt om enkätundersökningens syfte likaså hade samtliga enkäter ett 

följebrev där information relaterad till undersökningen framkom. Exakt under vilka 

omständigheter enkäten fylldes i är dock oklart. Enkäterna var även numrerade för att 

identifiera eventuellt bortfall.  

 

 

2.3 Datainsamlingsmetod och mätinstrument 

 

2.3.1 Litteraturstudie  

Inledningsvis karaktäriserades arbetet av en litteraturstudie för att ge en grundläggande 

kunskap och god överblick över ämnet. Böcker lånades från University of Texas at El Paso’s 

universitetsbibliotek och elektroniska artiklar hittades i huvudsak med hjälp av databaser 

såsom EMERALD, Google Scholar, Science Direct och EBSCO. Organisationskultur, 

japanskt ledarskap, multinationella företag, mexikansk kultur, gränskultur (syftar till den 

lokala relationen mellan USA och Mexiko) samt de engelska översättningarna användes som 

sökord. Litteraturstudien syftade till att finna information om japanskt- och mexikanskt 

ledarskap och kultur, som senare användes för att förklara organisationskulturen på Toshiba. 

Att använda redan insamlad och analyserad data relaterat till intresseområdet var kostnads- 

och tidseffektivt samt gav en bra grund att utveckla studien, även om det fanns risk för 

missvisande fakta (Babbie, 2008:305). 

 

2.3.2 Utformning av enkät 

Vid användning av kvantitativ metod är enkätundersökningar vanliga. Enkäter samlar tids- 

och kostnadseffektivt in en stor mängd data och är passande för ett intresseområde som syftar 

till att mäta allmänna attityder eller inställningar (Babbie, 2008:270). Studien behandlade 

ledarskapets effekt i förhållande till den nationella kulturens inverkan på 

organisationskulturen i ett multinationellt företag och därför var det intressant att få reda på 

den allmänna attityden gentemot Toshibas organisationskultur, för att på så sätt relatera 

resultatet till beroende variablerna. Det finns otaliga instrument för mätning av 

organisationskultur, flertalet konsultföretag erbjuder sina tjänster och redan utformade enkäter 

kan fås i utbyte mot studieresultat eller betalning. Valet av att använda Hofstede’s kulturella 
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dimensioner grundade sig i sambandet mellan nationell kultur och organisationskultur, som 

första gången undersöktes i en studie på IBM under 1980-talet (Hofstede, 1997:10). Kultur är 

sedan tidigare operationaliserat i sammanlagt fem dimensioner av Hofstede (1997), vilka är 

maktdistans, individualism kontra kollektivism, maskulinitet kontra feminism, 

osäkerhetsundvikande samt långsiktig- kontra kortsiktig inriktning (Hofstede, 1997:14). 

Operationaliseringen förenklade framarbetningen av mätbara begrepp att använda i enkäten. 

 

En enkät utformades med Hofstedes (1997) kulturella dimensioner som stöd och utgjorde 

studiens mätinstrument. Istället för att direktöversätta frågorna som användes i Hofstedes 

föregående undersökning om kulturdimensioner (Hofstede, 1997:14), utvecklades istället 

nyformulerade frågor med Hofstedes dimensioner som grund. Detta i syfte att få en bredare 

bild av de anställdas uppfattning av ämnet. Ett följebrev framställdes och beskrev utförligt 

studiens syfte, anonymitet och dess innebörd, frivillighet, när och hur respondenterna kunde ta 

del av resultatet samt kontaktperson, likaså att individuella resultat inte låg i studiens intresse. 

Enkäten inleddes med ett antal demografiska frågor för att kartlägga eventuella skillnader 

eller likheter mellan personliga karaktäristika samt ge en bild över Toshibas anställda. Sedan 

följde en kort redogörelse av vad enkäten behandlade, vilket även hade förklarats utförligt i 

följebrevet samt vilka de fem svarsalternativen var. Samtliga dimensioner representerades 

tydligt i underrubrikerna maktdistans, individualism kontra kollektivism, maskulinitet kontra 

feminism, osäkerhetsundvikande samt långtids- kontra korttids inriktning och sammanlagt 

ställdes 48 frågor. Vid frågekonstruktion uteslöts frågor med dubbel formulering, negativt 

formulerade frågor, frågor som ansågs tvetydiga, riktade eller stötande. Frågornas relevans 

grundade sig i Hofstedes kulturdimensioner, svarsalternativen var slutna och standardiserade 

för att öka svarsfrekvensen (Babbie, 2008:272-277). 

 

Eftersom undersökningen utfördes på ett företag i Mexiko, formulerades enkäten först på 

engelska, innan den översattes till spanska av en hjälplärare från University of Texas at El 

Paso. Efter översättningen testades den av fem spansktalande studenter i en 

pilotundersökning. Ytterligare fem studenter hade fyllt i den engelska versionen innan 

översättning, för att upptäcka eventuella fel eller oklarheter, då den engelska versionen 

användes av icke spansktalande medarbetare och därmed minskades risken för språkliga 

missförstånd. Enkäten kodades med Likertskalan, en femgradig ordinalskala som rangordnar 

svarsalternativen från ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt” och därmed mätte skalan 
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inte fasta avstånd. Genom att ha ett ojämnt antal svarsalternativ gavs möjligheten till 

respondenten att vara neutral i sitt ställningstagande till frågorna (Babbie, 2008: 150). 

 

 

2.4 Databearbetning 

Insamlad data behandlades i dataprogrammet SPSS för att statistiskt säkerställa samband. 

Enkätfrågorna delades upp i subdimensioner utifrån vilken grad frågorna representerade 

respektive dimension, exempelvis representerade frågorna 7-9 och 11 hög grad av 

maktdistans, medan frågorna 6, 10, 12 och 13 tydde på en lägre grad av maktdistans. Även 

sammanställningar av dimensionerna uträknades, där under maktdistans frågorna 6-13 

sammanräknades. Spearman’s rangordningskorrelationstest användes för att undersöka 

samband mellan kulturdimensionerna samt subdimensionerna. Spearman’s test används vid 

korrelation av ordinalskalor, där inga fasta avstånd finns mellan svarsalternativen (Cohen 

m.fl., 2003:31), då enkätfrågorna besvarades med en skattningsskala av Likert-typ. Graden av 

en korrelation varierar från –1 till 1 och påvisar intensiteten av samband som förekommer 

mellan två variabler. För att en korrelation ska anses tillförlitlig bör signifikansnivån (p) 

variera mellan 0.05 och 0.01, vilket innebär att samband finns med 95 procent säkerhet eller 

högre (Cohen m.fl., 2003:15).  

 

Då endast den oberoende variabeln, organisationskultur, mättes i enkäten och beroende 

variablerna ledarskap och nationell kultur i en litteraturstudie, kunde oberoende- och beroende 

variablerna inte korreleras i databearbetningsprogrammet SPSS. Jämförelser mellan 

variablerna drogs därmed utifrån litteraturstudien. Utvalda resultat från enkätundersökningen 

redovisas i kapitel fyra i form av tabeller, där svarsalernativen har komprimerats till tre 

kategorier för att ge ett överskådligare perspektiv.  

 

 

2.5 Urval och population 

Populationen i en studie är den grupp av människor som avses att undersökas och senare dras 

slutsatser om, även vilken population som är lämplig för en undersökning påverkas av 

frågeställningen (Babbie, 2008:121). Undersökningens population avsåg samtliga 

medarbetare inom de sju stödfunktioner som utgör Toshibas administrativa del. Då 
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undersökningen syftade till att undersöka den mexikanska kulturen i förhållande till japanskt 

ledarskap uteslöts således det administrativa kontoret i El Paso, Texas, USA, även om 

anställda av mexikanskt ursprung arbetar där. Med tanke på studiens omfattning och 

tidsbegränsning kunde hela populationen inte undersökas, utan ett tillfällighetsurval användes 

för att få ett antal representativa svar och utifrån dem generalisera de anställdas uppfattning av 

organisationskulturen. Tillfällighetsurvalet innebar att samtliga anställda hade lika stor chans 

att delta i studien. Hela populationen var representativ, då samtliga anställda i 

stödfunktionerna påverkas av japanskt ledarskap, majoriteten var mexikaner och alla anställda 

hade en personlig uppfattning om organisationskulturen (Babbie, 2008:211). 

 

Enkäter delades ut av min kontaktperson till sammanlagt 40 anställda inom de administrativa 

avdelningarna på Toshiba i Ciudad Juárez. Både män (N=29) och kvinnor (N=7) medverkade 

i enkätundersökningen. Den låga andelen kvinnor representerar nuläget på Toshiba där 

kvinnor är en minoritet. Det relativt låga urvalet grundar sig i undersökningens omfattning 

samt formella regler, då en mer omfattande undersökning hade krävt tillstånd från Toshibas 

huvudkontor. 

 

Med hänsyn till mångfalden inom det multinationella företaget fanns både engelska och 

spanska upplagor av enkäten att tillgå. Av samtliga insamlade enkäter var den spanska 

versionen överrepresenterad med 31 stycken mot fem enkäter besvareade på engelska. 

Samtliga sju avdelningar representerades, huvuddelen (N=14) av de 36 deltagarna arbetade på 

ingenjörsavdelningen, 22 procent (N=8) arbetar med logistik medan resterande deltagare 

arbetade inom ekonomi, planering, personalfrågor, inköp eller kvalitetskontroll. Deltagarna 

var i åldersspannet 20 till 59 år, med flest deltagare i åldern 20 till 29 år (N=21). Hela 64 

procent av deltagarna hade en kandidatexamen och ett mindre antal (N=7) hade 

högstadieexamen eller lägre utbildning. Anställningstiden varierade från ett år till totalt 34 år 

inom koncernen. Totalt 17 deltagare hade arbetat på Toshiba i tre år eller mindre samt nio 

deltagare i 10 år eller mer, vilket resulterade i en medelanställningstid på 5,4 år. 

 

2.5.1 Bortfall 

Av sammanlagt 40 utdelade enkäter samlades totalt 36 ifyllda enkäter in. Bortfallet var 

således 4 enkäter eller 11 procent varav samtliga enkäter räknades som internt bortfall, då 

flertalet av frågorna inte hade besvarats eller huvuddelen av frågorna hade besvarats med 

snarlika svarsalternativ. Det låga bortfallet ligger sannolikt i att de medverkande själva tog 
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ställning till om de hade tid och intresse att delta i studien samt att kontaktpersonen som 

delade ut enkäterna befann sig på avdelningen medan ifyllandet skedde.  

 

 

2.7 Reliabilitet och validitet 

Begreppen reliabilitet och validitet hjälper att styrka en undersöknings trovärdighet och 

kvalitet liksom gör att framtida generaliserbarhet är möjlig. Framförallt används 

mätkriterierna för kvantitativa studier (Babbie, 2008:156). Reliabilitet mäter en undersöknings 

tillförlitlighet och användbarhet av ett mätinstrument, men avslöjar ingenting om 

noggrannheten vid utförd undersökning. Ett vanligt problem vid replikering av studier är att 

tidigare erfarenhet och bakgrund påverkar uppfattningen av samma begrepp, vilket kan leda 

till att begreppet tolkas olika av olika personer och leder därmed till avvikande resultat vid 

replikeringar (Babbie, 2008:157). Fördelar med enkätundersökningar är att anonymitet 

alternativt konfidentiellitet kan utlovas, att känsliga frågor kan ställas liksom 

intervjuareffekten som kan förekomma i kvalitativa undersökningar uteblir, även om risken 

för ledande eller otydliga frågor är större (Babbie, 2008:302). 

 

För att säkerställa reliabiliteten testades mätinstrumentet genom pilotunderökningar i två 

omgångar, först på engelska av fem studenter för att undersöka och stärka frågornas relevans, 

sedan på spanska av ytterligare fem studenter för att säkerställa översättningen. 

Pilotundersökningar syftar till att minska oklarheter, minimera otydliga eller tvetydiga frågor 

och upptäcka felformuleringar (Babbie, 2008:283), vilket är speciellt viktigt i den här studien 

med tanke på användandet av ett andra- eller tredjespråk. Det går inte att utesluta att språkliga 

oklarheter, missförstånd eller översättningsfel har förekommit, vilket kan ha påverkat 

reliabiliteten då enkätfrågorna konstruerades utifrån kulturdimensionerna istället för att 

direktöversättas.  

 

Då datainsamlingen inte övervakades kan reliabiliteten och validiteten ha försvagats. 

Validiteten avser om undersökningen mäter vad som avsetts att mäta. Validiteten kan delas 

upp i inre- och yttre validitet, vilka mäter trovärdighet respektive tillämpbarhet (Babbie, 

2008:160). Överensstämmelsen mellan teorier och de begrepp som mäter dem, bedöms av den 

inre validiteten, medan den yttre förklarar sambandet mellan respondenternas svar med 

realiteten. Därmed har undersökningen inre validitet, om frågorna är noggrant 
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operationaliserade utifrån de teoretiska begreppen samt yttre validitet om respondenterna 

förstår och svarar sanningsenligt på frågorna som ställs i enkäten (Babbie, 2008: 161). 

 

Validiteten av enkäten stärks då frågorna är konstruerade med Hofstedes dimensioner som 

utgångspunkt. Frågorna var direkta och enkelt formulerade, vilket bör ha minskat 

missförstånd och liknande. Om det är så att dimensionerna endast beskriver nationell kultur, 

som Hofstede (1997) påstår minskas validiteten avsevärt. Påståendet grundar sig i antagandet 

att nationell kultur i stort skiljer sig från företagskultur även om den nationella kulturen har 

inflytande över organisationskulturen (Hofstede, 1997:181). Endast anställda i 

stödfunktionerna deltog i undersökningen, då både reliabiliteten och validiteten hade sänkts 

om även fabriksarbetarna deltagit, då enbart stödfunktionerna står i direkt ledning under 

japanskt ledarskap.  

 

 

2.8 Etiska aspekter 

Samtliga deltagare var i följebrevet informerade om studiens syfte, frivillighet samt att de 

hade möjlighet att ta del av resultatet samt hur de kunde kontakta mig vid oklarheter eller 

frågor. Variablerna kön och etnicitet togs inte i anspråk i analysen, då kvinnor var en 

minoritet samt mexikaner en majoritet, vilket hade påverkat den utlovade anonymiteten 

negativt, samtidigt som variablerna inte hade tillfört undersökningen något. Anonymiteten 

syftar till att ingen förutom den enskilda respondenten vet vad denne har svarat, vilket syftar 

till att respondenten ska känna sig trygg att besvara frågorna sanningsenligt (Babbie, 

2008:307).  

 

 

2. 9 Kritisk granskning av metoden 

Användandet av en kvalitativ metod och intervju kunde ha lett till språksvårigheter, i och med 

att både forskaren och respondenten skulle använda sitt andraspråk, engelska, vilket hade 

sänkt validiteten. Det hade minskat möjligheterna till utveckling av svaren samt kunde 

medföra begränsningar i uttrycksförmåga hos båda parter. En observation skulle inte vara 

möjlig på grund av de tillstånd som fordras, dessutom skulle det vara mycket tidskrävande 

och svårt att dra slutsatser samt paralleller mellan avdelningarna (Babbie, 2008:46). En 
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kvalitativ metod hade också medfört att generalisering samt samband till form av ledarskap 

samt mexikansk kultur hade försvårats. Även missförstånd vid enkätundersökningen kunde 

uppstå, men med tanke på det låga bortfallet anses det inte vara ett stort problem. Att enkäten 

inte översattes till japanska kan ha påverkat resultatet, men sedan det japanska deltagandet var 

lågt och resurser till översättning samt utskrift av enkäten inte fanns att tillgå ansågs engelska 

vara det bästa alternativet. Dessutom syftade undersökningen delvis till att undersöka den 

mexikanska kulturens påverkan, likaså var det gemensamma språket emellan olika 

nationaliteter engelska på Toshiba. Den kvantitativa metoden underlättade även 

genomförandet av undersökningen då tillstånd från den mexikanska regeringen krävdes för att 

göra affärsrelaterade besök. En intervjustudie hade således inneburit att ansöka om samt få 

tillstånd beviljats eller att respondenterna tvingats resa till USA för intervjutillfället. Å andra 

sidan hade en kvalitativ studie sannolikt resulterat i spännande personliga skildringar och 

djupare förståelse för organisationskulturen (Babbie, 2008:335).  

 

Trots att Hofsedes undersökning har legat till grund för andra studier om organisationskultur 

och replikerats flera gånger har mycket kritik riktats mot Hofstede. Kritikerna menar att en 

enkätstudie inte är tillräckligt för att mäta kultur, att de från början fyra dimensionerna är för 

få och urvalet är för litet för att kunna vara generaliserbart för andra branscher (Gooderham & 

Nordhaug, 2003:139). Hofstedes studie utfördes på endast ett företag, amerikanskägda IBM, 

vilket kan vara missvisande då det finns risk för starkt inflytande från amerikansk kultur i 

inskolning av nyanställda även i andra länder. Kritiken anser jag var intressant ur mitt 

intresseområde, men jag valde ändå att använda Hofstedes studie som grund, just med tanke 

på att den är välkänd, kritiskt granskad och behandlar den nationella kulturens påverkan på 

organisationskulturen. Alternativa metoder att kartlägga organisationskultur genom en 

kvantitativ undersökning var antingen baserade på Hofstedes forskning eller konsultföretag 

som tog betalt. Hofstedes studie utfördes mellan åren 1967 och 1973 vilket år 2008 innebär att 

undersökningen är över 35 år gammal och därmed finns möjligheten att slutsatserna inte är 

gällande idag, speciellt med tanke på den omtalade globaliseringen. Enligt Hofstede ändrar 

sig kulturer långsamt och menar att det inte borde vara någon stor skillnad (Gooderham & 

Nordhaug, 2003:140). Dock menar Schein (1999) att det överhuvudtaget inte är möjligt att 

mäta organisationskultur, vare sig med enkäter eller med andra instrument (Schein, 

1999:188). 
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3. Teori 

 

Den teoretiska referensramen behandlar organisationskulturens framväxt och betydelse, dess 

olika delar samt påverkan av nationell kultur. Hofstede’s kulturella dimensioner har 

grundlagt teoridiskussionen, men lämnar även plats för globaliseringen som har en 

betydande del idag när det gäller inflytande på den multinationella marknaden.  

 

  

3. 1 Organisationskultur 

Organisationskultur reflekterar ett företags historia, den är socialt uppbyggd, vilket gör den 

svårändrad och refererar till helheten som en synergieffekt. Organisationskulturen definierar 

företaget från insidan (Hofstede, 1997:179-180). Organisationskulturen och dess delar kan 

vara osynliga och undermedvetna var för sig och endast yttra sig vid kommunikation och 

beteende, men när de olika delarna sammansätts visas kulturen tydligt genom ritualer, 

fackspråk, social kontroll och det är detta som grundlägger gemenskap samt sammanhållning i 

organisationen (Keyton, 2005:28). Organisationskulturen kan inte existera utan dess 

medlemmar och varje individ hjälper till att bibehålla och utveckla kulturen genom sitt 

engagemang, kommunikation och närvaro. Kulturen och dess medlemmar är faktorer som 

differentierar en organisation från en annan (Keyton, 2005:30). Termen organisationskultur 

växte först fram på 1960-talet och blev efterhand ett enhetligt forskningsområde (Hatch & 

Cunliffe, 2006:26).                                                                                                                                           

 

Det finns olika teorier om varför en organisationskultur uppstår, vissa forskare menar att det 

är ett strategiskt val att särskilja en organisation från andra medan andra anser att det är 

behovet av att skapa just kontroll och struktur genom regler. Inom en organisation finns både 

formella och informella regler, de formella reglerna är satta av ledningen och talar om vad 

som ska göras för att uppnå organisationens mål samt följa landets övergripande lagar 

(Ashkanasy m.fl., 2000:59), medan de informella lagarna regleras av social kontroll. Vare sig 

en regel är formell eller informell kommer den att påverka organisationskulturen samt dess 

medlemmar och kränkning av en lag kommer att ge konsekvenser (Ashkanasy m.fl., 

2000:60). En organisationskultur har flera subkulturer, där anhängarna anser sig vara en 

undergrupp med gemensamma intressen eller på annat sätt identifierar sig med varandra 

(Hatch & Cunliffe, 2006:176).  
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Ett företags organisationskultur karaktäriseras av delade värderingar och talar implicit om hur 

”det går till” på det specifika företaget, vilket exempelvis underlättar vid beslutsfattande och 

som då representerar vad företaget står för och ser till att etiskt beteende efterlevs (Mathis & 

Jackson, 2006:23). Utifrån tidigare erfarenheter, värderingar och attityder skapar människor 

meningar som attribueras till organisationskulturella händelser (Ashkanasy m.fl., 2000:105) 

och organisationskulturen är grundlagd och formad av organisationens grundare. Likt dennes 

värderingar och syn på omvärlden kommer företaget utveckla kulturen allt eftersom företaget 

expanderar. De grundläggande värderingarna kan leda företaget till framgång (Schein, 

1999:19), så länge de är anpassade till sin bransch och omgivning (Schein, 1999:21).  

 

Hofstede (1997) menar att kultur är en ”mental mjukvara”, som förutbestämmer hur en 

individ reagerar i givna situationer. Då kultur är något inlärt snarare än ärvt, grundas 

mjukvaran i en individs sociala miljö, uppväxt och erfarenheter (Hofstede, 1997:4). Kulturen 

skiljer en grupp av människor från en annan och karaktäriserar nödvändigtvis inte människor i 

en nation utan kan korsa nationella gränser. Kultur är anpassad efter de levnadsförhållanden 

och den religion ett land har (Gooderham & Nordhaug, 2003:131).  

 

 

3. 2 Organisationskulturens delar 

Organisationskulturen är sammansatt av ett antal faktorerna som har starkt inflytande på en 

organisations medlemmar samt ämnar att öka effektiviteten, engagemanget och trivseln bland 

de anställda (Ashkanasy m.fl., 2000:7-8). 

 

3.2.1 Värderingar och normer 

Forskare i psykologi såsom antropologi har länge intresserat sig för värderingar och dess 

inverkan på människor. Med tanke på att värderingar är grundade i traditioner och samhällen, 

individers relationer till och erfarenheter av grupper samt uttrycks i beteende och 

interaktioner, inrymmer de idéer från sociala, kognitiva- och beteendeteorier. Det 

antropologiska perspektivet på värderingar, medförde att organisationspsykologer 

uppmärksammade personliga skillnader människor emellan i organisationer (Ashkanasy m.fl., 

2000:9). En värdering definieras som en ihållande övertygelse som är personligt och socialt 

att föredra i jämförelse med andra idéer. Värderingar påverkar våra tankar, attityder, 

beteenden och hjälper oss att fatta beslut, emellertid styrs dem av värderingar, andra 
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emotioner och åsikter. Attityder är riktade mot specifika objekt, personer, situationer eller 

institutioner, medan värderingar är bredare och mer globala (Ashkanasy m.fl., 2000:38-39). 

Arbetsvärderingar innebär hur människor ser på och förhåller sig till exempelvis 

initiativtagande, självständighet och analytisk förmåga, vilka inte behöver ha någon relation 

över huvud taget till individens värderingar utanför arbetet (Ashkanasy m.fl., 2000:44). 

Arbetsrelaterade värderingar är vidare hur en individ ser på prestige, kontroll, respekt, 

engagemang (Keyton, 2005:25), med andra ord är de mer inriktade på arbetsbeteende och 

resultat från arbetet (Ashkanasy m.fl., 2000:39). Organisationens gemensamma värderingar 

visas genom de anställdas sätt att agera och kommunicera i arbetsrelaterande situationer 

(Keyton, 2005:25). Värderingarna ska underlätta inte bara vid beslutsfattande, utan även vid 

konfliktlösning och rangordning av alternativ, exempelvis vilka arbetsuppgifter som är 

viktigast att utföra för att slutföra ett projekt i tid (Ashkanasy m.fl., 2000:45). De 

grundläggande värderingarna kan i skrift tala om hur möten bör ske, syn på grupparbete, men 

ofta sker en konflikt mellan uttalade värderingar och faktiskt beteende, vilket kan förvirra 

nyanställda (Schein, 1999:18).  

 

I samband med värderingar bör normer nämnas, vilka är grundade i värderingar. De 

karaktäriseras av ett beteende eller kommunikation som styrs av den kollektivt korrekta 

uppfattningen och antyder vad som är lämpligt att göra eller säga i en situation. Normer har 

stor påverkan på social kontroll, trots att dessa är implicita och den som inte följer normerna 

straffas (Keyton, 2005:24).  

 

3.2.2 Symboler och artefakter 

Symboler och artefakter uttrycker värderingar och normer i en organisation. De är mätbara 

och tydliga inom organisationen och kan vara de seder, talesätt eller principer som används på 

företaget. Trots att de är explicita kan de vara svåra att mäta med tanke på den mängd 

symboler som ett företag har liksom olika individers sätt att tolka dem (Keyton, 2005:23). 

Symboler må vara en produkt av organisationen, men de är mer än så, de hjälper 

medlemmarna att strukturera uppfattningar, kunskap och beteende. Symbolerna är även 

viktiga för kunder och andra intressenter då de ger en bild över företagets verksamhet. Kanske 

en av de viktigaste symbolerna är normer som tidigare nämndes (Keyton, 2005:23), men även 

klädsel och utseende är symboler som påverkas av kulturen. Schein (1999) förklarar att 

graden av formalitet styr utomståendes uppfattning av klimatet, men att dra slutsatser utifrån 
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de anställdas interaktioner kan vara förhastat och egentligen inte säga så mycket om 

organisationen eller dess kultur (Schein, 1999:16). 

 

 

3.3 Organisationskulturens påverkan på anställda 

Redan innan en arbetssökande kommer till en intervju har denne med stor sannolikhet en 

uppfattning om företagets organisationskultur och i vissa fall kan densamma vara anledningen 

till varför jobbkandidaten sökte sig till det specifika företaget (Keyton, 2005:23). De flesta 

söker sig till organisationer med vilka de delar värderingar. I längden kommer kongruens 

mellan medarbetarens och organisationens värderingar ge högre arbetstillfredsställelse, 

minska personalomsättningen samt öka produktionen (Keyton, 2005:30). Vid orientering av 

nyanställda introduceras de explicita och tydliga delarna av organisationskulturen, då 

företagets mål bygger på ett antal kärnvärderingar. Keyton (2005) menar att ett företag lär ut 

tankesätt, förhållningssätt och vilka metoder om problemlösning, anpassning till omvärlden 

etc. nyanställda bör känna till, som tidigare visat sig framgångsrika (Keyton, 2005:23). 

 

Ett företag med stark organisationskultur framställs som enigt, medarbetarna har samma 

värderingar och arbetar bra tillsammans (Ashkanasy m.fl., 2000:352). Vid 1900-talets mitt 

började forskare intressera sig för varför anställda i en viss organisation presterade bättre än i 

en annan organisation i samma bransch. Ett tjugotal år senare genomfördes de första 

undersökningarna om organisationskulturens påverkan på prestation (Ashkanasy m.fl., 

2000:194) och flera studier sedan dess har visat att det finns ett positivt samband mellan 

organisationskultur och hur medlemmarna presterar (Ashkanasy m.fl., 2000:201). 

 

 

3.4 Hofstedes kulturella dimensioner 

Nationell kultur påverkar ett företag både utifrån och inifrån, vilket leder till att svårigheter 

kan uppstå i multinationella företag, där organisationskulturen anpassas till moderföretagets 

mål, värdlandets lagar, nationell kultur och en mångkulturell samt demografiskt spridd 

arbetsstyrka. Det finns flera teorier bakom nationell kultur och organisationskultur och Geert 

Hofstede är en av de mest kända forskarna på området. Hofstede har i boken ”Software of the 

Mind” (1997) identifierat fem faktorer som kännetecknar en kultur; maktdistans, 

individualism kontra kollektivism, maskulinitet kontra feminism, osäkerhetsundvikande samt 
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långsiktig- kontra kortsiktig inriktning. Studien utfördes mellan 1967 och 1973 i över 50 

länder på företaget IBM för att kartlägga typiska särdrag för nationella kulturer och resultaten 

presenterades i mitten på 1980-talet. Senare har resultaten används för att dra paralleller till 

organisationskulturella händelser (Gooderham & Nordhaug, 2003:132).  

 

3.4.1 Maktdistans  

Maktdistans syftar till att förklara hur människor i olika kulturer ser på och behandlar 

faktumet att människor behandlas ojämlikt. Maktdistansen är ofta grundad i 

familjevärderingar och överförs till andra sociala sammanhang.  

 

I arbetssammanhang påverkas graden av maktdistans av yrke, position och talar om vilken 

status en anställd har samt hur denne bör behandlas. Vidare påverkas arbetsgivares och 

arbetstagares förhållningssätt till varandra och hur parten med minst makt ser förhållandet 

(Hofstede, 1997:35), då maktdistansen ses ur den underställdas perspektiv med tanke på att 

auktoritet endast kan förekomma om den underställda anser den andra personen vara ett 

överhuvud (Hofstede, 1997:28). Vanligen försöker arbetstagare minska maktdistansen mellan 

parterna, medan arbetsgivarna försöker öka det (Hofstede, 1980:93). Ofta uppfattar människor 

med lägre utbildning makdistansen som större, vilket också återspeglas i hemmamiljön. 

Anställda i kulturer med hög maktdistans kan använda sin chefs status och auktoritet utanför 

arbetsplatsen, genom att jämföra chefer med vänner markeras personens indirekta status 

(Hofstede, 1997:31). Låg maktdistans visar motsatsen, jämlikhet mellan parterna trots olika 

hierarkiska positioner, även vad gäller löneskillnader. Chefer är lättillgängliga och kunniga 

vilket ökar medarbetarnas respekt till dem (Hofstede, 1997:36). Graden av maktdistans 

påverkar hur kommunikationen mellan parterna ser ut, vilket kan leda till känslomässiga 

arbetsrelationer, som i sin tur påverkar arbetsklimatet (Hofstede, 1997:27). 

 

Många mexikanska organisationer är hierarkiska och i många fall byråkratiska, vanligtvis 

hålls relationer mellan ledare och underställda högst professionella, samtidigt som många 

anställda ser upp till sina chefer (Hellriegel m.fl.,1998:550), vilket forskning på 1980-talet 

bekräftade då Mexiko låg på andraplats (81 poäng) på listan av länder med hög grad av 

maktdistans, medan Japan låg i mitten (54 poäng), vilket innebar att mexikanska arbetare 

kände ett större avstånd till arbetsgivare och chefer (Hofstede, 1980:104). Länder med högt 

maktdistans är vana vid hierarkier och vid att bemöta människor utifrån deras sociala 

ställning. Uppfattningen är att en man med makt, är en man som bör se maktfull ut, medan 
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länder med lågt maktdistans inte ser skillnader mellan människor på grund av yrken eller 

positioner (Hofstede, 1980:122). Låg grad av maktdistans är mer frekvent förekommande i 

rikare och mer utvecklade länder (Hofstede, 1980:124). 

 

3.4.2 Individualism kontra Kollektivism 

En annan faktor analyserar graden av individualism och trenden säger att de flesta samhällen 

går från kollektivism till individualism. Beroende på kultur uppfattas individualism som 

antingen välstånd eller alienation (Hofstede, 1980:213). Ett kollektivistiskt samhälle 

karaktäriseras av starkt beroende och förtroende till gruppen, exempelvis familjen där resurser 

fördelas. I arbetssammanhang påverkar den kollektivistiska synen affärsrelationer, då tillit till 

lojalitet och ärlighet används istället för regler och kontrakt. Affärsrelationer kan därmed 

anses som personliga eller rent yrkesmässiga, beroende på kultur, vilket är viktigt att vara 

medveten om för att påverka affärssamarbeten i positiv riktning (Hofstede, 1997:50). 

Människor i individualistiska samhällen visar mer tillit till regeringens sociala skyddsnät och 

har obundna mellanmänskliga relationer (Hofstede, 1997:51). På kollektivistiska arbetsplatser 

arbetar man gärna i grupp och valet av nyanställda påverkas av hur bra de passar med resten 

av arbetslaget. Ibland kan även rekryteringsprocessen influeras av nepotism (Hofstede, 

1997:63-64). Japan är känt för livstidsanställningar och flexibla arbetsarrangemang, vilket på 

sätt och vis påvisar att man tar hand om varandra och lågpresterande individer sägs inte 

nödvändigtvis upp (Hofstede, 1997:64).   

 

Nationalekonomi har ett starkt samband till graden av individualism alternativt kollektivism, 

där rikare nationer tenderar vara mer individualistiska (Hofstede, 1997:52). Beroende på 

inriktning motiveras anställda olika, det går att anta att anställda i kollektivistiska kulturer 

motiveras av inre belöningar  (Hofstede, 1997:57). 

 

I en kollektivistisk organisation vilar tilltro över medarbetarna och de ges därmed mycket 

ansvar vilket är vanligare i mindre organisationer (Hofstede, 1980:218). Ledarskapsstilar 

anpassas efter graden av individualism (Hofstede, 1997:66). Japan rankas i mitten, medan 

Mexiko ligger på undre halvan på listan som visar på att de är mindre individualistiska 

(Hofstede, 1980:222) och ser sig själva som en del av en större helhet (Hofstede, 1980:231). 
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3.4.3 Maskulinitet kontra Feminism 

Även om kön är något man föds med, är könsrollerna något som socialiseras in och påverkas 

starkt av samhället (Hofstede, 1997:85). Maskulinitet kontra feminism beskriver 

nödvändigtvis inte hur en kultur ser på kvinno- respektive mansrollen, snarare hur jämställd 

den är och undersöker typiska maskulina respektive feminina beteenden (Hofstede, 1997:80). 

Sverige hade redan på 1980-talet den mest jämställda synen, medan Japan toppade listan på 

maskulinitet (Hofstede, 1997:84). 

 

Ett maskulint samhälle kännetecknas av de traditionella könsrollerna och värderar vad som 

ses som typiska manliga särdrag, exempelvis hög prestation, bestämdhet och konkurrens. I 

feminina samhällen sammanstrålar könsrollerna och kvinnor bryr sig mer om relationer, 

samarbete och välmående (Hofstede, 1997:82). Maskulinitetsindexet beskriver 

arbetsförhållanden som kan generaliseras till synen på typiska kvinno- eller mansjobb, 

exempelvis ses arbetsplatser som är jämlika, har god arbetsmiljö och löser konflikter 

konstruktivt som feminina (Hofstede, 1997:85). Vanligtvis är mansdominerade yrken av 

maskulin karaktär, där även kvinnor har en maskulin uppfattning om hur arbetet och 

arbetsrelationer ska skötas (Hofstede, 1997:86).  

 

3.4.4 Osäkerhetsundvikande  

Nivån av osäkerhetsundvikande beror på hur en kulturs medlemmar förhåller sig till 

främmande eller osäkra situationer (Hofstede, 1997:111). Kulturer med hög grad av 

osäkerhetsundvikande är traditionsbundna och värdesätter struktur och likriktighet, medan 

kulturer med lägre grad visar mer tolerans, positivare syn på risktagande och högre grad av 

stresstålighet (Hofstede, 1997:116). Samhällen påverkar invånares grad av 

osäkerhetsundvikande, genom regleringar såsom lagar, religion och teknologi (Hofstede, 

1997:110). Även företag påverkar sina anställda med regler, auktoritet och ritualer, formella 

liksom informella (Hofstede, 1997:120).  

 

Människor är traditionsbundna och följer rutiner, men i ett multikulturellt företag är chansen 

stor att samtliga medarbetare har olika syn på vad dessa rutiner skulle vara. Osäkerhet i 

organisationer är mer eller mindre en del av vardagen, då omvärlden är i ständig förändring 

(Hofstede, 1980:155). Japan har visat sig undvika osäkerhet i högre grad än Mexiko, baserat 

på hur Japaner tenderar att följa regler, är anställda av ett företag under en längre tid och 

upplever en högre grad av arbetsrelaterad stress (Hofstede, 1980:164-165). Hög grad av 
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undvikande tyder på ett konservativt samhälle eller organisation, som inte tar risker och ser 

negativt på konflikter (Hofstede, 1980:184).  

 

Osäkerhetsundvikande påverkas inte av kön, då kvinnor och män inom samma kultur 

upplever samma grad av stress och oro i okända situationer (Hofstede, 1997:117). Hur en 

situation påverkar oss beror i stor del på tidigare erfarenheter, har vi kunskap om en 

arbetsuppgift reagerar vi annorlunda mot om det vore första gången vi utförde den, vilket 

medför att träning inför arbetsuppgifter uppskattas (Hofstede, 1997:111). 

 

3.4.5 Långsiktig- kontra kortsiktig inriktning 

En femte dimension som uppstod i en kinesisk undersökning lades till Hofstedes redan 

befintliga kulturdimensioner och behandlar långsiktig- kontra kortsiktig inriktning. Långsiktig 

inriktning indikerar ett samhälle där fokus läggs på framtiden, där investeringar görs för 

eftervärlden, personliga mål kommer i andrahand och hållbarhet är ett nyckelord. I kulturer 

med kortsiktig inriktning är nuet i fokus, snabba resultat förväntas liksom socialt ansvar 

(Hofstede, 1997:173). Västvärlden tenderar att ha en kortsiktig inriktning, vilket går att se då 

företag förlägger sin produktion i utlandet, medan många asiatiska länder har en mer 

långsiktig inriktning, som kan förklara deras ekonomiska framgång de senaste åren  

(Hofstede, 1997:169). 

 

Trenden visar att allt fler kulturer har en kortsiktig inriktning, vilket påverkar den ekonomiska 

så väl som världsutvecklingen negativt (Hofstede, 1997:173). I och med den långsiktiga 

inriktningen främjas hållbart entreprenörskap och innovation (Hofstede, 1997:169).  

 

 

3.5 Ledarskap 

Ledarskapet påverkar organisationskulturen lika mycket som organisationskulturen påverkar 

ledarskapet och att leda ett företag till framgång kräver djup förståelse samt kunskap om dess 

organisationskultur (Schein, 1999:185). Ledare har en stor inverkan på organisationskulturen 

och en viktig roll när det gäller att bibehålla och utveckla den (Oden, 1997:51). Deltagande 

ledarskap är grundläggande för en engagerad arbetsstyrka, som inte skulle kunna växa i en 

hierarkisk organisation (Oden, 1997:71). 
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Begreppet kulturell intelligens (CQ) är relativt nytt och syftar till att underlätta kulturella 

övergångar som definieras som en persons kapacitet att framgångsrikt anpassa sig till en ny 

eller obekant kulturell miljö. Kulturell intelligens delas in i tre kategorier, kulturellt strategiskt 

tänkande, motivation samt beteende (Early m.fl., 2006:5). Kulturell intelligens förbereder 

både en utsänd som ska jobba i ett annat land tillika en chef att leda en kulturellt differentierad 

arbetsstyrka vare sig det är på hemmaplan eller i ett främmande land. En kulturellt intelligent 

chef är medveten om hur han eller hon beter sig professionellt i olika kulturer (Early m.fl., 

2006:109) och hjälper denne att förvalta kulturell mångfald i organisationen (Early m.fl., 

2006:122). En chef med CQ är alltid villig att lära sig mer om andra kulturer, bygga broar 

mellan olika kulturer, planerar hur denne framgångsrikt lyckas i nästa kulturmöte och 

använder kunskap att leda organisationen till framgång (Early m.fl., 2006:123). Genom att ha 

CQ är det enklare att se likheter i en mångkulturell arbetsgrupp, vilket gör det lättare att se 

varandras styrkor, dra nytta av varandras olikheter och effektivisera arbetet (Early m.fl., 

2006:150-151). 

 

Ledare för en arbetsstyrka karaktäriserad av mångfald har ett stort ansvar och tvingas se 

arbete och ledarskap från flera perspektiv. Ledaren måste kunna se olikheter bland individer 

och behandla medarbetare olika utan att vara partisk (Parhizgar, 2002:213). Skillnader i 

beteende och uppfattning av vad som är accepterat uppförande kan skilja sig kulturer emellan, 

vilket samtliga inom företaget måste vara förberedda på och göra ständiga kompromisser för 

att undvika konflikter (Parhizgar, 2002:224). Otaliga teorier och modeller om ledarskapsstilar 

passande för olika kulturer och situationer har uppkommit de senaste 20 åren och tyder på att 

det finns ett behov för ledare att effektivisera samt förändra ledarskapet (Cray & Mallory, 

1998:115). Motivation är den drivande kraften bakom alla ansträngningar människor gör, 

både på det professionella och personliga planet. Abraham Maslow presenterade 

”behovshierarkin” som förklarar att våra basbehov måste uppfyllas innan de högre 

psykosociala behoven kan tillfredställas samt vikten av fysiologiska behov, trygghet, sociala 

behov, uppskattning och självuppfyllande (Pettinger, 1998:37).. Pettinger (1998) menar vidare 

att de flesta anställda behöver riktlinjer för hur de ska jobba, ansvar över arbetsuppgifter och 

verktyg för att kunna genomföra dem, liksom social kontakt, feedback och uppskattning 

(Pettinger, 1998:9). 
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3.5.1 Japanskt Ledarskap 

Japansk företagskultur har länge varit vida känd och många företag i andra länder har visat 

intresse för japanska ledares sätt att framgångsrikt kunna påverka resultat. Japanska företag 

har i regel ett tätt samarbete med regeringen och ett långsiktigt förhållande till 

personalavdelningen och företagsstrategier. Tidigare var det socialt accepterat med 

livstidsanställningar, med lön och befordringar baserade på ålder, vilket förklarade att 

organisationskulturen tenderade att främja lojalitet, hårt arbete samt personliga relationer 

genom hierarkier (Ashkanasy m.fl., 2000:388), vilket även överensstämmer med den 

nationella kulturen. Då Japan snabbt återhämtade sig efter andra världskriget har intresset för 

japansk ledning varit högt och jämförts med det amerikanska värderingssystem, vilket har lett 

till flera studier om samband mellan samhällskultur och hur individer i organisationer bete 

sig. Det förekommer signifikanta samband mellan traditioner från nationell kultur och 

organisationskultur, däribland livstidsanställningen som har visat sig vara mer av en tradition 

än en praktisk lösning (Ashkanasy m.fl., 2000:389). Det har visat sig att japanskägda företag i 

Nordamerika är mer inriktade på ett dynamiskt kulturellt samspel än andra företag, samt att 

företag från andra länder försökte låna symboler och artefakter utan resultat, då de saknade 

kulturell mening (Ashkanasy m.fl., 2000:292).  

 

Idag har Japan en av de starkaste världsekonomierna, men efter andra världskriget var den 

ekonomiska situationen i Japan svag och invånarnas levnadsstandard var låg (Warner, 

2003:99). De tekniska innovationerna i Asien låg efter kontinenterna i väst och den japanska 

regeringen såg till att gynna teknologisk utveckling (Moriaki & Yoshinobu, 1997:38). Under 

1950-talet började företagen investera i importerad teknologi och snart kunde produkterna 

som tillverkades exporteras (Moriaki & Yoshinobu, 1997:39). Efter hand växte företagen och 

ökade produktionen vilket ledde till att de konkurrerade på världsmarknaden, men 

oljekriserna på 1970-talet gjorde att framgången stagnerade och den enklaste lösningen var att 

flytta produktionen utomlands (Moriaki & Yoshinobu, 1997:41). Eftersom japanska företag i 

regel har tätt samarbete med regeringen (Ashkanasy m.fl., 2000:388), blev internationella 

handeln blev mer och mer politisk. Detta försvårade handelsutbytet med vissa länder (Moriaki 

& Yoshinobu, 1997:41), speciellt USA som har försökt påverka den japanska regeringen att 

balansera utbytet av varor mellan länderna (Moriaki & Yoshinobu, 1997:42).  

 

Japanska företag var tidigare hierarkiskt uppbyggda och beslutsprocessen gick uppifrån och 

ned, trots det hade den sociala tryggheten på företagen varit grundläggande för företagens 
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stabilitet under år av osäkerhet (Warner, 2003:104) som enligt Warner (2005) har växt fram ur 

den så kallade ”riskulturen” där besluts tog i samtycke, arbetsamhet och uthållighet var 

nyckelfaktorer till framgång (Warner, 2003:105). Japanska företag är företagscentrerade, 

vilket på sätt och vis gör dem personalcentrerade, då förmåner är många och anpassade efter 

individen i syfte att gynna företaget i längden. Personalen prioriteras även när företaget går 

dåligt, personal behålls istället för att avskedas eller flyttas (Moriaki & Yoshinobu, 1997:130) 

vilket kan förklara uttrycket ”community of fate” som det psykologiska kontraktet grundar sig 

i, liksom de implicita kanaler information förmedlas genom (Warner, 2003:105). 

 

Ledarskap i Japan har länge grundats på sunt förnuft, vilket karaktäriseras av 

långtidsperspektiv i alla beslut, samtliga berörda deltar i en ofta långdragen beslutsprocess 

och bidrar till den operationella effektiviteten (Ritcher, 2002:63). Framgången kan även bero 

på ledningens engagemang,  anställningstrygghet och samarbetet mellan arbetsstyrka och 

ledning. En nyanställd är garanterad träning och utveckling under flera år framöver och 

kommer antagligen att arbeta på flera olika avdelningar vilket främjar dennes kunskap 

(Ritcher, 2002:67). Vid produktion syftar företaget till ”lean production” som innebär att 

behålla den höga kvaliteten samtidigt som kostnader minskas, där begreppet ”just-in-time” 

har fått stor betydelse. (Ritcher, 2002:69). Framgångsrika investerings- och 

konkurrenskoncept har också hjälpt japanska företag att expandera, liksom företagsklimatet 

har bidragit till att de kan behålla sin personal. Företaget ses som ett samfund dit de anställda 

känner gemenskap och lojalitet (Moriaki & Yoshinobu, 1997:136). Västerländska företag och 

ledarskapsstrategier tenderar att se differentiering som ett mått på framgång (Moriaki & 

Yoshinobu, 1997:45), medan resultaten av japanskt ledarskap leder till just ökad moral bland 

anställda, lojalitet och ökad produktivitet (Moriaki & Yoshinobu, 1997:142). Ständiga hinder 

och motgångar har tvingat ledare att vara förutseende och flexibla, vilket också ledde till en 

förändring i ledarskap. Ledaren underlättar kommunikationen mellan avdelningar och 

decentraliserar informationsflödet till horisontell nivå. Det krävs att de anställda har breda 

kunskaper och erfarenhet av problemlösning, för att kunna hantera uppgifterna professionellt. 

En mellanchef sägs vara mer engagerad i sin del i verksamheten än chefer i motsvarande 

position i andra länder. Japaner visar stor respekt för auktoritet, men ledare är en del av 

arbetsgruppen och ses som en lagspelare (Warner, 2003:106). Den japanska 

organisationskulturen är grupporienterad, vilket påverkade de många intressenter företagen 

har, liksom samarbete med andra organisationer (Warner, 2003:102).  
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Idag står många japanska ledare inför utmaningen att använda sig av de lokala mänskliga 

resurserna och att leda anställda av olika ursprung (Moriaki & Yoshinobu, 1997:42), därför 

blir det vanligare att när ett företag internationaliseras, blandas japanskt ledarskap med 

ledarskapskoncept från värdlandet (Moriaki & Yoshinobu, 1997:144).  

 

 

3.6 Nationell kultur  

Det finns olika skolor och perspektiv på kultur samt organisationskultur. En uppfattning är att 

den nationella kulturen grundlägger organisationskulturen i ett företag, vilket dock inte 

innebär att samtliga företag grundade i samma land har identisk organisationskultur (Schein, 

1999:72). Hofstede (1980) hävdar att nationell kultur har sitt ursprung i traditioner och 

uttrycker sig i människors sätt att tänka, agera och känna i givna situationer. Kultur är något 

som övergripande representerar exempelvis en nation eller folkgrupp (Hofstede, 1980:25). 

Språk är en faktor som karaktäriserar både personlighet och kultur, samt påverkar mer än bara 

tal. Människors sätt att tänka är baserat på de sätt vi kan använda oss av vårt språk, vilket kan 

problematisera internationellt samarbete i en organisation (Hofstede, 1980:34). 

 

3.6.1 Mexikansk kultur 

Mexiko är ett stort land med omkring 108 miljoner invånare i 31 stater, vilket gör det svårt att 

generalisera, men i allmänhet håller mexikaner hårt på traditioner, religion och är relativt 

konservativa. Med rötter från Aztekerna, de spanska erövrarna, och i samband med en historia 

av erövringar, inbördeskrig och diktatur har den mexikanska kulturen växt fram
10

. Idag 

arbetar man hårt för att förbättra demokratin, men fortfarande är det vanligt med mutor, både 

bland offentliga personer och bland privatpersoner (Crouch, 2004:27). 

 

Den så kallade ”Machismo”-kulturen som karaktäriserar stora delar av Latinamerika, 

representerar konservatism, traditionella könsroller och familjeorientering (Crouch, 2004:97). 

Familjen är en viktig del i livet och inkluderar inte bara de närmaste, utan alla släktingar. 

Könsrollerna är traditionella, där kvinnor i stor utsträckning förväntas arbeta i hemmet medan 

mannen förvärvsarbetar och tjänar pengar. Det finns få kvinnliga chefer och politiker, även 

om fler och fler kvinnor studerar för att få en högre utbildning. Fysiska avstånd är små och 

                                                 
10

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Mexiko 
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kroppskontakt är vanligt förekommande, inte minst med de kindpussar man hälsar varandra 

med (Crouch, 2004:47). 

 

Katolicismen är väl utbredd, har många anhängare och påverkar befolkningens värderingar 

och normer. Religionen tros ha grundlagt graden av osäkerhetsundvikande samt strävan efter 

stabilitet, lagar och policys som även ger en känsla av trygghet. Den mexikanska kulturen är 

traditionellt sett relativt auktoritär, man tenderar att undvika osäkra situationer och 

förändringar ses inte som positiva, varken i samhället eller på arbetsplatser. Kollektivismen 

innebär att alla har lika stort ansvar för samhället (Crouch, 2004:118). 

 

Kommunikation är ofta indirekt och innefattar undermeningar. Samtal är artiga, diplomatiska 

och man undviker att kritisera varandra. För att undvika risken att såra någon sägs sällan ett 

nej rent ut utan maskeras i andra formuleringar, vilket exempelvis kan leda till att planer inte 

fullföljs eller att arbetsuppgifter inte utförs (Crouch, 2004:37). Mexikanska arbetsplatser 

kännetecknas som allt annat än stressiga. Arbetsmiljön bör vara fri från konkurrens, 

prestationskrav och vara så harmonisk som möjligt (Kras, 1994:49). Kultur påverkar 

mexikanerna i allt de gör, speciellt familjebanden är starka (Kras, 1994:44) och släktband kan 

påverka val av arbetssökande. Man arbetar ofta tillsammans i familjeföretag, även om 

nepotism inte är ovanligt i större företag (Crouch, 2004:94). 

 

Den starka grupporienteringen underlättar samarbete liksom grupparbeten. Undantagsvis sker 

konfrontationer eftersom konflikter sällan uppstår (Crouch, 2004:93), istället sanktionerar 

gruppen medlemmar som arbetar för mycket eller för lite (Crouch, 2004:94). Interpersonella 

interaktioner ges stor vikt, vilket kan liknas med japanerna och en chef vill känna sina 

medarbetare (Kras, 1994:47). Något som kan krocka med andra kulturer är tidsuppfattning. 

Mexikansk tidsuppfattning har sitt ursprung i den aztekiska kalendern som var cirkulär. Tid är 

med andra ord flexibel, där deadlines och punktlighet inte är väsentligt. För mexikaner är tid 

inte pengar, utan ett subjektivt begrepp (Crouch, 2004:37). Alla former av titlar är viktiga, vid 

tilltal av privatpersoner används titel och är speciellt viktigt vid arbetsrelaterade titlar, vilket 

kan återspeglas i grad av maktdistans. Mexikanska arbetare jobbar bra under tillsyn och ser 

gärna att ledarskapet ger tydliga instruktioner om vilka uppgifter som ska utföras, vilket 

skulle innebära en patriarkalisk ledarstil (Crouch, 2004:95) och indikerar på en hög grad av 

maktdistans (Hofstede, 1997:27). 
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4. Resultat och analys 

Kapitlet redovisar resultatet av enkätundersökningen under vardera kulturdimension, liksom 

hur resultatet har framkommit. De mest intressanta resultaten redovisas i form av tabeller.  

Vidare kopplas det kvantitativa resultatet ihop med relaterade begrepp och teorier.  

 

4. 1 Bakgrund till resultat och analys 

Syftet med enkätundersökningen var nödvändigtvis inte att utreda specifika frågor och svar, 

snarare att undersöka beroende variablernas, ledarskapskultur och nationell kultur, påverkan 

på dimensionerna i helhet. Därmed lades inte stor vikt vid respondenterna bakgrundsfakta vid 

korrelering av dimensionerna, men presenteras för att få en överblick av deltagarna. Enkäten 

besvarades av 36 anställda inom de sju avdelningar som utgör Toshiba de México’s 

administrativa del i Ciudad Juárez, Mexiko. Enligt bakgrundsvariablerna överrepresenterades 

deltagare gällande kön, ålder, utbildning samt avdelning, vilket antas spegla situationen på 

Toshiba till viss del. Av respondenterna var 81 procent män, 21 deltagare var i åldern 20-29 

år, 23 personer hade en kandidatexamen och 39 procent representerade ingenjörsavdelningen 

samt 22 procent logistikavdelningen. Dessutom hade majoriteten arbetat på Toshiba under en 

relativt kort period, 53 procent av deltagarna hade varit anställda i tre år eller mindre. 

 

I enkäten som mätte organisationskultur (se bilaga 1) utifrån Hofstedes kulturdimensioner 

ställdes sammanlagt 48 frågor; fem demografiska frågor, åtta frågor om maktdistans, 14 under 

individualism kontra kollektivism, 13 frågor om maskulinitet kontra feminism, ytterligare sex 

frågor angående osäkerhetsundvikande samt två frågor om långtids- kontra korttids inriktning.  

Med hjälp av databearbetningsprogrammet SPSS användes ett ickeparametriskt test, 

Spearman’s rangordningskorrelationstest, för att undersöka samband mellan dimensionerna. 

Envar av de 36 respondenterna hade besvarat alla de 48 enkätfrågorna.  

 

Samtliga kulturdimensioner utom långtids- kontra korttidsinriktning påvisade signifikanta 

korrelationer mellan varandra. Ur intresseområdets perspektiv är dock korrelationen mellan 

subdimensionerna av högre relevans för resultatet. Positiva signifikanta korrelationer förekom 

mellan flera subdimensioner, men inga signifikanta negativa korrelationer förekom. 

Dimensionen långtids- kontra korttids inriktning visade inte på några signifikanta 

korrelationer. För att konkretisera resultaten från undersökningen redovisas utvalda resultat i 

tabeller. De fem svarsalternativen ”instämmer inte allt”, ”instämmer inte”, ”neutral”, 
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”instämmer” samt ”instämmer helt” har av konkreta skäl delats in i tre följande kategorier 

”instämmer inte”, ”neutral” samt ”instämmer”, dock gäller kategoriseringen endast 

tabellredovisningen och all annan data har bearbetats utifrån de ursprungliga 

svarsalternativen. 

 

 

4.2 Maktdistans 

Avsikten med enkätfrågorna om dimensionen maktdistans var att undersöka respondenternas 

upplevelse av avståndet mellan ledning och anställda, graden av hierarki samt arbetets 

struktur. Resultatet visade att synen på maktdistans var mycket jämnt fördelad mellan hög 

grad och låg grad av dimensionen. Frågorna 6, 10, 12 och 13 indikerade låg maktdistans och 

samtliga besvarades av majoriteten medhållande. Frågorna 7, 8, 9 samt 11 tydde på hög grad 

av maktdistans, där även majoriteten var instämmande. Påstående 7 ”Ledningen kontrollerar 

mitt arbete”, besvarades dock nekande och tydde istället på en låg grad av maktdistans. Som 

dimension korrelerade maktdistans i hög grad med individualism kontra kollektivism 

(Rs=0.675; p=0.000), maskulinitet kontra feminism (Rs=0.669; p=0.000) samt 

osäkerhetsundvikande (Rs=0.490; p=0.002). Både den japanska ledarskapsstilen och den 

mexikanska kulturen förefaller ha påverkat resultatet. 

 

4.2.1 Låg grad av maktdistans  

Gällande subdimensionerna visade låg grad av maktdistans på signifikanta samband mellan 

feminism (Rs=0.769; p=0.000), kollektivism (Rs=0.547; p=0.001) och till viss del även 

maskulinitet (Rs=0.476; p=0.003). Subdimensionerna syftar till gemenskap, mer 

decentraliserade organisationer, effektivitet och resultat samt den allmänna nyttan inom 

företaget (Hofstede, 1997:96).  
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                       Jag kan motsätta mig min chefs beslut 

  Tabell.4.2.1 Fråga 6 indikerar låg grad av maktdistans 

 

Tabell 4.2.1 visar resultatet från fråga 6 som påvisar låg grad av maktdistans och de anställda 

har en bra relation till och vågar säga emot sina chefer trots att de antyder att organisationen 

är formellt uppbyggd. Sammanlagt 58 procent av respondenterna besvarade frågan 

instämmande.  Frågan tyder även på viss grad av kollektivism samt låg grad av 

osäkerhetsundvikande, då den anställde hävdar att den har inflytande på sitt arbete och 

organisationen tar hänsyn till medlemmarnas åsikter liksom att denne utan problem kan 

konfrontera sin chef, vilket är ett maskulint drag (Hofstede:1997:67).  

 

Utbildningsnivå påverkar enligt Hofstede (1997) upplevelsen av maktdistans och människor 

med lägre utbildning visar i regel på en högre grad av maktdistans (Hofstede, 1997:31), 67 

procent (N=24) av urvalet har en motsvarighet till kandidatexamen eller högre. Trots 

hierarkier är det psykiska avståndet mellan chefer och anställda lågt, vilket går emot 

Hofstedes (1980) antagande om att ledningen föredrar ett större avstånd till sina anställda 

(Hofstede, 1980:93). Ickeverbal kommunikation, öppna kontor och personligt engagemang 

bidrar till en god arbetsrelation med låg grad av maktdistans (Goldman, 1994:102). Även 

positionen kan ha inflytande på upplevelsen av maktdistans och med tanke på att samtliga 

respondenter arbetar i stödfunktionerna kan detta tyda på liknande ställningar i hierarkin och 

liknande inställning till dimensionen (Hofstede, 1997:35). Resultatet skulle sannolikt se 

annorlunda ut om fabriksarbetarna också deltog i undersökningen. 

 

Enligt IBM-studien känner mexikaner ett större avstånd till sina chefer än vad japaner gör 

(Hofstede, 1984:104). Den låga graden av maktdistans återspeglar den japanska 

ledarskapsstilen där ledarna är en av gruppmedlemmarna (Ritcher, 2002:63), vilket kan ha 

haft inflytande på antalet instämmande svar på fråga 6. Den mexikanska arbetsstyrkan 

beskrivs som lojal och har respekt för order men efterföljer endast regler om de bevakas, 

vilket kan orsakas av respekt för ledningen men låg upplevelse av maktdistans (Hellriegel 

m.fl.,1998:550). 

Fråga 6. Antal Procent 

Instämmer inte 3 8 

Neutral 12 34 

Instämmer 21 58 

Totalt 36 100 
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4.2.2 Hög grad av maktdistans 

I IBM-studien framkom det att de flesta länderna i Latinamerika (där Mexiko inkluderas) och 

Asien, visade en högre grad av maktdistans. Även om Japan på 1980-talet låg i mitten på 

listan och Mexiko på en delad femteplats, kan närheten till USA, som har relativt låg 

maktdistans, påverka resultatet från Toshiba (Hofstede, 1997:26). Feminism (Rs=0.536; 

p=0.001) och kollektivism (Rs=0.505; p=0.002) korrelerade med hög grad av maktdistans. 

 

Stabilitet och effektivitet är viktigt i min organisation 

Fråga 9. Antal Procent 

Neutral 2 6 

Instämmer 34 94 

Totalt 36 100 

 Tabell 4.2.2 Fråga 9  indikerar hög grad av maktdistans 

 

Stabilitet och effektivitet är viktiga faktorer i en kultur med hög grad av maktdistans, men är 

även gällande för maskulina- och osäkerhetsundvikande kulturer (Hofstede, 1997:125), även 

om resultatet inte visade på några signifikanta samband med just de subdimensionerna går det 

att dra paralleller till resultatet i sin helhet. Svarsfrekvensen på fråga 9 (se tabell 4.2.2) talar 

för att stabilitet och effektivitet även är viktigt på Toshiba, trots den relativt låga graden av 

maktdistans. Hela 94 procent av respondenterna håller med om påståendet och endast två 

respondenter har ett neutralt ställningstagande till frågan. De formella rollerna, graden av 

hierarki och regleringar från ledningen kan vara ett tecken på ren formalitet och funktion 

(Hofstede, 1997:36), då organisationen sannolikt återspeglar Toshiba’s struktur i Japan till 

viss del. Resultatet kan också ses som en produkt av den långisktiga orientering japanska 

företag eftersträvar, både gällande förvaltning av relationer och företagets fortlevnad (Ritcher, 

2002:63).  Ett av organisationskulturens funktionella syften är att kvarhålla kontroll genom 

formella regler (Ashkanasy, m.fl., 2000:59) och därmed kan graden av maktdistans upplevas 

som högre. I japanska företag åsidosätts vanligtvis formella regler i förmån för att utföra 

uppgifter med hög kvalitet och inom begränsad tidsram (Hayashi, 1988:37). Dock hade ett 

svar med jämnare fördelning varit mer förväntat, med tanke på att ett multinationellt företag 

behöver vara flexibelt (Parhizgar, 2002:12), som respondenterna även anser Toshiba vara 

enligt svaret på fråga 45 (se bilaga 3).  

 



 40 

Högre grad av maktdistans upplevs vanligtvis i mindre utvecklade länder, där 

levnadsstandarden är lägre och regeringen utövar mer kontroll i samhället (Hofstede, 

1984:124). Trots att  Mexikos ekonomi förbättras var det inte längesedan landet klassades 

som ett utvecklingsland
11

. Däremot har den japanska ekonomin utvecklats sedan andra 

världskriget och blivit en av de starkaste ekonomierna i världen (Warner, 2003,99).  

 

 

4.3 Individualism kontra Kollektivism 

Enkätfrågorna som mätte individualism kontra kollektivism avsåg att ta reda på om 

organisationskulturen på Toshiba karaktäriserades av produktivitetsorientering, egen 

planering av arbetsuppgifter samt att uppnå personliga mål, eller om gruppens intresse och 

välmående var av större vikt. Det visade sig att organisationskulturen var starkt influerad av 

kollektivsim och det är sannolikt att båda variablerna hade stor inverkan på resultatet, 

eftersom Mexiko är kollektivistiskt och japanska arbetsplatser karaktäriseras av gemenskap 

och grupporientering. Resultatet kan ha påverkats av att endast frågorna 14, 17, 18 samt 19 

indikerade individualism, medan resterande frågor i spannet 14-27 var av kollektivistisk 

karaktär. Dimensionen korrelerade starkt med maskulinitet kontra feminism (Rs=0.768; 

p=0.000) och osäkerhetsundvikande (Rs=0.707; p=0.000). Även något svagare korrelationer 

med andra dimensioner förekom.  

 

 

4.3.1 Kollektivism  

Kollektivism och hög grad av osäkerhetsundvikande är enligt Hofstede (1997) karaktäristiskt 

för många länder i Latinamerika och Asien (Hofstede, 1997:129), Japan var dock det mest 

individualistiska landet i Asien (Hofstede, 1997:53), vilket inte tenderar ha haft större 

inflytande på resultatet, då det visade att organisationskulturen var mer kollektivistiskt lagd 

(M=53.5; maxpoäng=67). Kollektivism hade följande betydande korrelationer; feminism 

(Rs=0.750; p=0.000) och maskulinitet (Rs=0.621; p=0.000), även något svagare korrelation 

framkom med samtliga subdimensioner. Mexiko är ett relativt kollektivistiskt land och 

variabeln nationell kultur antas ha haft störst inflytande på resultatet. Kollektivistiska länder 

har generellt sett en högre grad av maktdistans, vilket inte stöds av den genomförda studien, 
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men återspeglas av den mexikanska kulturen, samhället och familjeorienteringen (Hofstede, 

1997:54). 

 

Det är viktigt att ha en bra relation till mina medarbetare 

Fråga 25. Antal Procent 

Instämmer inte 1 3 

Instämmer 35 97 

Totalt 36 100 

 Tabell 4.3.1 Fråga 25 indikerar kollektivism 

 

Tabell 4.3.1 påvisar att hela 97 procent av respondenterna instämmer med den kollektivistiska 

frågan ” Det är viktigt att ha en bra relation till mina medarbetare” . En god arbetsrelation 

åsyftar även en bra arbetsmiljö och verifierar korrelationen med subdimensionen feminism 

som lägger stor vikt vid mellanmänskliga relationer och trivsel på och utanför arbetsplatsen. 

Att dimensionen även visar på ett samband med maskulinitet kan bero på att arbetet 

effektiviseras om medarbetarna kommer överens (Hofstede, 1997:96). Sannolikheten är stor 

att resultatet är väl förankrat i den mexikanska kulturen, där kollektivismen ses i samhällets 

alla led. Stor respekt och tillit visas till sociala grupper och familjen, där de traditionella 

könsrollerna innebär att mannen ska försörja familjen (Crouch, 2004:47). Arbetskamrater ses i 

både feminina- och kollektivistiska kulturer som en del av en storfamilj (Hofstede, 1997:96 & 

67). 

 

Kollektivistiska arbetsplatser är likt mexikaner och japaner grupporienterade (Hofstede, 

1997:51), vilket borde främja samarbetet och dynamiken på Toshiba. Graden av kollektivism 

kan således grunda sig i känslan av tillhörighet till respektive avdelning, där respondenterna 

känner sig bekväma och delar samma värderingar. Det är nämligen vanligt att medarbetare 

känner starkare åtagande till de sociala undergrupper eller avdelningar denne tillhör, snarare 

än till organisationen i stort (Ashkanasy m.fl., 2000:332). Många japanska organisationer är 

olikt företag i västvärlden uppbyggda av öppna kontorslandskap, med få rum och slutna 

dörrar, för att främja samhörighet och grupparbete (Hayashi, 1988:101). Att Toshiba 

samarbetar med flera konkurerande firmor, tyder på hög grad av kollektivism då syftet är att 

gynna landet och marknaden i sin helhet. 
12

 

 

                                                 
12

 http://www.toshiba.co.jp/about/press/2008_02/pr2002.htm 



 42 

Enligt svaren på de kollektivistiska frågorna känner sig respondenterna uppskattade av sin 

organisation, de är en del av en större helhet och trivs bra med att vara en i gruppen. Då 

mexikaner vanligtvis arbetar i grupp är resultatet inte så förvånande (Crouch, 2004:93), men 

då muntliga överenskommelser är viktiga i kollektivistiska kulturer, kan konflikter uppstå 

med tanke på mexikanernas tendens att ersätta svaret ”nej” med ”inga problem” (Crouch, 

2004:116). Indirekt kommunikation verkar förekomma i båda länderna, vilket kan påverka 

uppfattningen av organisationskulturen i samma riktning (Crouch, 2004:72). Relationen 

mellan ledare och ledda är familjär, men moral och respekt är viktigt precis som i alla 

relationer (Hofstede, 1997:67), där informella regler är viktiga att följa för att bibehålla balans 

och undvika bestraffningar (Ashkanasy m.fl., 2000:60). 

 

4.3.2 Individualism 

Den japanska kulturen är något mer individualistiskt och resultatet hade med säkerhet varit 

annorlunda om fler japaner hade deltagit i studien (Hofstede, 1997:53). I Japan anses företag 

och regering ha bra kontakt (Ashkanasy m.fl., 2000:288), vilket även förekommer i mer 

individualistiska länder, men det är svårt att avgöra om detta är aktuellt i värdlandet 

(Hofstede, 1997:51). Graden av individualism visar också på ett samband med landets 

ekonomi, där rikare länder vanligtvis är mer individualistiska (Hofstede, 1997:52), vilket 

stämmer bättre in på Japan än Mexiko. I japanska organisationer är samtliga 

gruppmedlemmar ansvariga för resultatet, där arbetet i sig syftar till att få arbetet gjort, inte att 

uppnå individuella mål (Hayashi, 1988:36). 

 

Individualism korrelerade med flera andra subdimensioner med båda signifikansnivåerna, 

men tydligast uppträdde sambandet med hög grad av osäkerhetsundvikande (Rs=0.602; 

p=0.000), vilket kan ha att göra med det psykologiska kontraktet, som är av stor vikt i 

japanska företag och inkluderar en subjektiv paragraf att parterna även i svåra tider håller 

samman (Warner, 2003:105). Därmed blir konsekvenserna av den så kallade 

livstidanställningen att både arbetsgivare och arbetstagare utvecklar ett beroendeförhållande 

som gynnar företagen, familjen, nationalekonomin och samhället i stort (Ashkanasy m.fl., 

2000:388). Genom det psykologiska kontraktet kan parterna förlita sig till outtalade riktlinjer 

och därmed undvika osäkerhet (Warner, 2003:105).   
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Jag undviker att arbeta övertid 

  Tabell 4.3.2 Fråga 17 indikerar individualism 

 

Fråga 17 som lyder ”Jag undviker att arbeta övertid”, kan ha konfunderat respondenterna, då 

det går att se en tydlig splittring. Vanligtvis besvarades frågorna antingen nekande eller 

instämmande av majoriteten, men tabell 4.3.2 demonstrerar svarsfrekvensen på ovanstående 

fråga som visar på en jämnare svarsfördelning, då 50 procent av respondenterna har svarat 

instämmande och den andra halvan neutralt eller nekande. Att arbeta övertid är dock ingen 

ovanlighet i Japan och även på Toshiba i Mexiko arbetar vissa avdelningschefer istället för att 

ta ut semester. Därmed går det att spekulera i att de som besvarat frågan som nekande, dvs. att 

de inte ser några problem med att arbeta övertid, är japaner. Frågan syftade till att se i vilken 

grad de anställda värderade sin fritid och kan ses som en motsats till fråga 32 ”Jag lever för att 

arbeta”, alltså om respondenterna arbetar för att leva, och passar under både feminism och 

individualism. Att arbeta övertid hade lett till färre timmar utanför arbetet, som i 

individualistiska kulturer värderas högre (Hofstede, 1997:51). Den starka grupporienteringen 

på Toshiba kan leda till att individer som förespråkar övertidsarbete sanktioneras av den 

allmänna opinionen (Crouch, 2004:94) för att bevara harmonin på arbetsplasten som 

mexikaner tar på stort allvar (Kras, 1994:49). Om gruppen å andra sidan beslutar sig för att 

arbeta övertid, bör alla medlemmar följa exemplet och detta kan leda till organisationens mål, 

vilket man i kollektivistiska kulturer vill möjliggöra (Hofstede, 1980:218).  

 

 

4.4 Maskulinitet kontra Feminism 

Dimensionen maskulinitet kontra feminism mättes av frågorna 28-41, där de första sju 

frågorna uppskattade graden av maskulinitet och resterande sex frågor feminism. De 

sammanlagt 13 frågorna syftade till att bedöma graden av resultat- och prestationskrav som 

karaktäriserade organisationskulturen i förhållande till samhörighet och tillgänglighet. Den 

japanska ledarskapskulturen hade troligen störst inverkan på dimensionen, då resultatet visade 

på en övervägande grad av maskulinitet (M=47.2; maxpoäng=62). Individualism kontra 

Fråga 17. Antal Procent 

Instämmer inte 6 17 

Neutral 12 33 

Instämmer 18 50 

Totalt 36 100 
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kollektivism (Rs=0.768; p=0.000) och maktdistans (Rs=0.669; p=0.000) korrelerar med 

dimensionen maskulinitet kontra feminism.  

 

4.4.1 Maskulinitet 

En arbetsgrupp är ofta mer kreativ än en enskild individ, vilket kan förklara korrelationen 

mellan maskulinitet och kollektivism (Rs=0.621; p=0.000) (Crouch, 2004:93), då 

dimensionen som tidigare nämnts mäter hur befolkningen har blivit socialiserade in i 

samhället (Hofstede, 1997:80). Japan var i Hofstedes undersökning rankad som landet med 

högst grad av maskulinitet, där även Mexiko låg högt på listan (Hofstede, 1997:84). Likaså 

uppfattar respondenterna att företaget i undersökningen är av maskulin typ, vilket kan 

påverkas av att Toshiba är mansdominerat. I båda länderna tillämpas de traditionella 

könsrollerna, vilket innebär att det finns få kvinnliga chefer, att mannen är familjens 

överhuvud och mer auktoritär (Crouch, 2004:47). Med tanke på de båda ländernas höga grad 

av maskulinitet i Hofstedes (1997) undersökning är graden av maskulinitet på Toshiba relativt 

lågt (Hofstede, 1997:84).  

 

Min organisation är resultatinriktad 

Fråga 33. Antal Procent 

Instämmer inte 2 5 

Neutral 6 17 

Instämmer 28 78 

Totalt 36 100 

Tabell 4.4.1 Fråga 33 indikerar maskulinitet 

 

Figur 4.4.1 visar att maskulina drag på Toshiba är väl utbredda och att 78 procent av 

respondenterna instämmer med påståendet att organisationen är resultatinriktad. Vanligtvis 

karaktäriseras maskulina kulturer även med hög grad av maktdistans, vilket kan tydas i svaret 

på fråga 33, då resultatinriktade organisationer också är strukturerade (Hofstede, 1997:87). 

Sambandet med kollektivism förekom dessutom i IBM-studien, vilket förklarades med landets 

ekonomi och som tidigare diskuterat ligger Mexiko under ekonomisk utveckling (Hofstede, 

1997:99). Organisationens klimat eller gruppens påverkan kan också ligga till grund för 

korrelationen, liksom att den goda arbetsrelationen ses som personlig och respondenterna vill 

inte göra ledningen besviken samt att medarbetarna känner ett kollektivistiskt ansvar att 

prestera (Crouch, 2004:118). Trots graden av maskulinitet ansåg 66 procent av deltagarna att 

det var oviktigt eller neutralt att tjäna mycket pengar genom arbetet, när de tog ställning till 
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fråga 28. Svaret kan ha att göra med den utbredda kollektivismen och vikten av relationer 

(Crouch, 2004:97). 

 

4.4.2 Feminism 

Även om resultatet påvisar högre grad av maskulinitet än feminism, som kan påverkas av de 

utmärkande manliga särdrag som karaktäriserar arbetsplatsen, antyder respondenterna att 

feminina attribut också finns.  Feminism korrelerade signifikant med som tidigare nämnts 

kollektivism och låg grad av maktdistans. 

 

Likt andra länder med hög grad av maskulinitet har Japan utvecklat teknologisk kunskap, där 

de maskulina attributen såsom materialism, styrka och akademisk framgång är viktigt 

(Hofstede, 1997:95). Den innovativa utvecklingen var ett nödvändigt ont och främjades av 

den japanska regeringen under efterkrigstiden (Moriaki & Yoshinobu, 1997:38). Medan 

innovationerna framarbetas i högteknologiska länder, sker masstillverkning enligt 

globaliseringens regler i fattigare länder (Parhizgar, 2002:12). Ofta har även 

tillverkningsländerna en hög grad av maskulinitet, vilket påvisas av förmågan att 

framgångsrikt producera stora kvantiteter under kort tid. Feminina länder anses vara 

kunnigare inom serviceområdet och omhändertagande (Hofstede, 1997:95), för Toshibas del 

är både teknologi och service viktiga delar för att behålla sin marknadsposition.  

  

Vi löser problem genom förhandling eller kompromisser 

Fråga 40. Antal Procent 

Instämmer inte 2 6 

Neutral 9 25 

Instämmer 25 69 

Totalt 36 100 

Tabell 4.4.2  Fråga 40 indikerar feminism 

 

Tabell 4.4.2 klargör hur problemlösning sker inom organisationen. En organisation med hög 

grad av maskulinitet skulle ha svarat nekande till påstående 40, vilket endast två respondenter 

har gjort, medan resterande 34 deltagare har svarat neutral (25 procent) eller instämmande (69 

procent). Följaktligen kan slutsatsen dras att feminina egenskaper grundar sig i kollektivism, 

där allas röster ska göras hörda (Hofstede, 1997:96). Resultatet går dock emot Crouch (2004) 

som hävdar att mexikaner ogärna ger sig in konflikter eller diskussioner, för att undvika att 

förolämpa sina kollegor (Crouch, 2004:37). I de administrativa funktionerna bör feminina 
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faktorer såsom samarbete, jämlikhet och konfliktlösning vara viktiga för att skapa en trivsam 

och produktiv arbetsmiljö (Hofstede, 1997:96). Fråga 33 lyder ”Konkurrens mellan 

medarbetare är vanligt” och besvaras av 61 procent av respondenterna som instämmande, 

vilket kan förklara varför problem- och konfliktlösningsstrategin på Toshiba är konstruktiv 

och välanvänd enligt svaren på fråga 40. 

 

 

4.5 Osäkerhetsundvikande 

Frågorna 41-46 ämnade kartlägga graden av osäkerhetsundvikande i organisationskulturen 

som visar sig i regler, standardiserade procedurer och stress. Dimensionen pekade på en hög 

grad av osäkerhetsundvikande, som de första fyra frågorna mätte. Frågorna 45 och 46 

bedömde graden av flexibilitet och konfrontation i organisationen. Signifikant korrelation 

förekom mellan osäkerhetsundvikande och individualism kontra kollektivism (Rs=0.707; 

p=0.000). Visst samband fanns också med maskulinitet kontra feminism (Rs=0.504; 

p=0.002). Respondenterna uppfattade att osäkerhetsundvikandet på Toshiba är relativt högt 

(M=21.7; maxpoäng=28), med en standardavvikelse på 2,5. Enligt IBM-undersökningen 

borde den japanska ledarskapsstilen ha störst påverkan på resultatet, men med tanke på den 

mexikanska arbetsstyrkan som ogillar förändringar och nymodigheter, har även den nationella 

kulturen stor effekt. 

 

4.5.1 Hög grad av osäkerhetsundvikande 

Både Japan och Mexiko har hög grad av osäkerhetsundvikande, där Japan ligger relativt högt 

på listan (Hofstede, 1997:113). Mexikaner bedöms undvika det icke-traditionella (Crouch, 

2004:118). Sambandet med individualism kontra kollektivism kan förklaras i att hög grad av 

osäkerhetsundvikande tenderar att resultera i hög grad av struktur och stor vikt vid stadiga 

relationer, som också karaktäriserar kollektivistiska kulturer. Människor i 

osäkerhetsundvikande kulturer har en benägenhet att ständigt vara jäktade och arbeta hårt 

(Hofstede, 1997:121), vilket verkar rimligt med den så kallade japanska livstidsanställningen i 

åtanke. Japaner är också kända för sin punktlighet och noggrannhet, däremot karaktäriseras 

den mexikanska kulturen av lugnare takt, mindre stress och en bekväm syn på tid. Detta kan 

enligt Hofstede (1997) resultera i svårigheter, men övervinns när det ligger i företagets 

intresse att vara effektiva (Hofstede, 1997:122), kanske med hjälp av träning, social kontroll 

eller belöningar. Sambandet mellan kollektivism och hög grad av osäkerhetsundvikande 
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(RS=0.501; p=0.002) har även visat sig vara signifikant i studien på IBM (Hofstede, 

1997:129). 

 

Den mexikanska religionen kan också ha haft inflytande på graden av osäkerhetsundvikande. 

Katolicismens inflytande på det mexikanska samhället har gett upphov till flera lagar och 

regleringen för att upprätthålla stabilitet i landet (Crouch, 2004:118), vilket även 

karaktäriserar det japanska samhället, då många lagar och tilltro till fackkunskap inrättades 

under återhämtandet efter andra världskriget (Hofstede, 1980:187). Konformitet och kontroll 

med hjälp av formella regler, värderingar och normer är vanligt på företag med hög grad av 

osäkerhetsundvikande (Hofstede, 1997:119). På Toshiba förstärks detta med en klädkod, då 

anställda bär olikfärgade pikétröjor beroende på befattning, som således visar sig som en av 

organisationskulturens symboler (Schein, 1999:16).  

  

Min arbetsplats kännetecknas av regler 

Fråga 43. Antal Procent 

Instämmer inte 2 5 

Neutral 6 17 

Instämmer 28 78 

Totalt 36 100 

Tabell 4.5.1 Fråga 43 indikerar hög grad av osäkerhetsundvikande 

 

Enligt svaret på fråga 43 (se figur 4.5.1) svarar sammanlagt 78 procent av respondenterna att 

Toshiba kännetecknas av formella regler. Då hög grad av osäkerhetsundvikande leder till 

stress som avhjälps med bl.a. standardiserade procedurer, klara riktlinjer och just regler 

(Hofstede, 1997:125). Även andra enkätfrågor behandlar regler och riktlinjer, varav många 

också besvaras instämmande, exempelvis fråga 33 ”Min organisation är resultatinriktad” 

(tabell 4.4.1), är besvarad med samma svarsalternativ som fråga 43. De få respondenter (N=2) 

som ställer sig nekande till påståendet förmodas vara anställda i en högre position.  

 

4.5.2 Låg grad av osäkerhetsundvikande 

Ett företag har både synliga och hörbara symboler och ett av dem är företagets motton 

(Keyton, 2005:23). Toshiba marknadsför sig med ”Leading Innovation” (Ledande innovation) 

13
 och bör därmed räkna med att hantera viss grad av osäkerhet. Ett multinationellt företag 
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tvingas förvänta sig och tackla ständiga förändringar både inom organisationen och i 

omvärlden, speciellt för att behålla sin konkurrenskraft med tanke på den ökade 

globaliseringen (Gupta & Westney, 2003:1). Därmed kan respondenterna ha sett Toshiba som 

något dynamiskt (Hofstede, 1980:155). 

 

Mina medarbetare är raka och ärliga mot varandra 

Tabell 4.5.1 Fråga 43 indikerar låg grad av osäkerhetsundvikande 

 

Fråga 46 lyder ”Mina medarbetare är raka och ärliga mot varandra” och enligt tabell 4.5.1 var 

resultatet tvetydigt, vilket kan ha berott på mexikanernas tendens att undvika konfronterande 

kommunikation (Crouch, 2004:37), men får stöd i svaret på fråga 40, tabell 4.4.2, där 

respondenterna antyder att de har en konstruktiv syn på problemlösning. 

 

 

4.6 Långsiktig- kontra Kortsiktig inriktning 

Den femte dimensionen, långsiktig- kontra kortsiktig inriktning, framkom i en studie efter det 

att Hofstede undersökt organisationskulturen på IBM. I och med det framkom ingenting om 

dimensionens påverkan eller relation till Mexiko, vilket är av intresse i sammanhanget. 

Således utgjordes dimensionen endast av två frågor i enkäten för att få kunna få en 

uppfattning om inriktningen. Fråga 48, var av långsiktig typ och utredde vikten av traditioner, 

medan enkätens sista fråga behandlade betydelsen av snabba resultat. Enligt föregående 

undersökning hade Japan en långsiktig inriktning, även enkätundersökningen på Toshiba 

visade på att organisationskulturen är något mer långsiktigt inriktad (M=8.1; maxpoäng=10.0) 

än kortsiktig (minimipoäng=4.0), men inga signifikanta samband med andra dimensioner 

framkom.  

 

”Committed to People, Committed to the Future” är Toshibas motto, vilket kan tolkas som att 

inriktningen är av långsiktig typ. Även den japanska livstidsanställningen, opåverkade kultur 

samt mexikanernas konservatism borde bidra till företagets långsiktiga tänkande. Även om 

Fråga 46. Antal Procent 

Instämmer inte 7 20 

Neutral 13 36 

Instämmer 16 44 

Totalt 36 100 
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Toshiba har funnits i Ciudad Juárez sedan 1986
14

, kan förutsättningarna förändras och 

Toshiba kan finna billigare lösningar på andra ställen. Klokt omdöme sägs ha väglett den 

japanska ledarskapkulturen och kan leda till beslut som tar lång tid att fatta, då följderna 

kommer att påverka företaget långsiktigt (Ritcher, 2002:63). Även vid rekrytering tänker man 

på konsekvenserna och man socialiserar nyanställda in i en organisation karaktäriserad av 

lojalitet och moral, som främjas av japansk tradition (Moriaki & Yoshinobu, 1997:142). 

Lojalitet till ett företag är ett mångfacetterat uttryck innehållande känslomässigt åtagande, 

bidrag av arbete när företaget går i motvind, vilja att följa direktiv och acceptera ledarskap, 

vilket ofta grundar sig i antal år denne varit anställd (Ashkanasy m.fl, 2000:333) och i urvalet 

går det att se att relativt många (N=9) hade arbetat på Toshiba i över 10 år, vilket pekar på en 

långsiktig inriktning.  

 

 

4.7 Samband mellan organisationskultur, ledarskap och nationell kultur 

I det stora hela verkar både den japanska ledarskapskulturen och den nationella kulturen ha 

påverkat samtliga dimensioner som undersöktes. Diskussionen om kulturell intelligens kan 

ligga till grund för att Toshiba har valt att ”ta seden dit man kommer” och anpassat sitt 

ledarskap efter den mexikanska kulturen vilket också kan ha positiv påverkan på 

affärsrelationer i värdlandet (Early m.fl., 2006:123). Ashkanasy (2000) hävdar att japaner är 

duktiga på att tillvarata kulturella olikheter när de arbetar i andra länder (Ashkanasy, 

2000:292). 

 

Med Hofstedes undersökning som bakgrund förefaller dimensionerna maktdistans och 

osäkerhetsundvikande ha påverkats av båda variablerna, medan individualism kontra 

kollektivism påverkades i högre grad av mexikansk kultur. Japanskt ledarskap hade störst 

inflytande på dimensionen maskulinitet kontra feminism. Dimensionen långsiktig- kontra 

kortsiktig inriktning, hade för få frågor för att kunna dra allmänna slutsatser. Toshiba har 

funnits i Ciudad Juárez sedan 1986 och inflytande från såväl den mexikanska kulturen som 

den japanska ledarskapsstilen kan ha blandats och tillsammans utvecklat en unik 

organisationskultur. Påverkan från USA går inte att utesluta med tanke på närheten och det 

administrativa kontoret som finns på andra sidan gränsen. USA visar nämligen på låg grad av 
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 http://www.toshibalatino.com/mexico/tdm.aspx 
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maktdistans och hög grad av maskulinitet, vilka kan ha förstärkt resultatet (Hofstede, 

1997:26,53).    
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5. Avslutande diskussion 

 

I den avslutande diskussionen presenteras personliga slutsatser dragna utifrån den 

genomförda undersökningen och sätts i ett större sammanhang. Syfte och frågeställningarna 

besvaras samt förslag till fortsatt forskning ges.  

 

 

Mångfald definierades i det inledande kapitlet som ”en mängd enheter” där det också 

klargjordes att det finns likheter såsom olikheter människor emellan
15

. Mina tankar om 

japaner och deras kultur är punktlighet och tidsorientering, konformitet, stress, effektivitet 

samt respekt för auktoritet. Däremot visar mina erfarenheter från nuvarande grannlandet 

Mexiko och dess invånare att de anser tid är en överskattad europeisk uppfinning, lever efter 

mottot ”det som går att göra idag gör vi nästa vecka”, hetta som karaktäriserar både mat, 

väder och temperament, kryptisk kommunikation och alltid är vid strålande humör (även om 

situationen skulle tillåta motsatsen). Utifrån denna induktiva ansats drog jag slutsatsen om att 

eventuella kulturkrockar kunde uppstå och ett samarbete skulle kunna leda till problem. Men 

det uppenbara stämmer inte alltid, förförståelse spelar oss ett spratt då samarbetet mellan 

japanskägda företaget Toshiba och deras mexikanska arbetskår har visat sig vara 

framgångsrikt.  

 

Studien syftade till att undersöka i vilken grad organisationskulturen i ett multinationellt 

företag påverkades av ledarskap från hemlandet i förhållande till den nationella kulturen i 

värdlandet, därmed undersöktes Toshiba’s organisationskultur i Ciudad Juárez, Mexiko, 

genom en enkätundersökning för att utreda om den japanska ledarskapskulturen eller den 

mexikanska kulturen hade starkast påverkan. För att besvara frågeställningen om nationell 

kultur eller ledarskapskultur har störst inflytande på Toshibas organisationskultur visade 

undersökningen att variablerna hade nästintill lika stor påverkan, vilket kan ha påverkats av 

de båda kulturernas likhet. Att den japanska ledningsstilen inte hade starkare effekt kan bero 

på att ledningsstrategier inte alltid är lika effektiva utanför de kulturella nationsgränserna 

(Hofstede, 1997:145). Japanska värderingar kan ha undertryckts av de normer som var i 

majoritet på företaget, antagligen formade av majoriteten av medarbetarna som är av 

                                                 
15

 http://0-

www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=m%
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mexikanskt ursprung (Keyton, 2005:24). Att den nationella kulturen inte visade vara mer 

inflytelserik kan ha att göra med företagets relation till moderföretaget och huvudkontoret i 

Japan. Trots att den nationella kulturen har ett starkt inflytande på individer, kan det vara så 

att organisationskulturen skiljer sig så pass mycket från den nationella kulturen att 

förhållandet inte är signifikant. 

 

I teorikapitlet beskriver Keyton (2005) att organisationskulturen särskiljer en organisation 

från andra företag i samma bransch liksom att organisationskulturen är en produkt som 

upprätthålls av medlemmarna (Keyton, 2005:30), vilket borde innebära att Toshiba skiljer sig 

från andra teknikföretag i regionen tack vare den mångfald som arbetsstyrkan representerar. 

Om Keytons (2005) påstående är sant, betyder det också att den mexikanska kulturen borde 

ha starkast inflytande på organisationskulturen då de anställda i övervägande del är 

mexikaner. Detta skulle verifiera frågeställningen om den nationella kulturen kan påverka 

organisationskulturen i den mån att ledarskapsstilen helt åsidosätts. Andra faktorer, såsom att 

organisationskulturen etablerar sig i grundarens värderingar (Schein, 1999:19) tyder istället på 

att den japanska ledarstilen skulle ha mer betydelse. Detta kan vidare förklaras med att när 

grundvärderingar i en organisation antas, kan antagandena blir en del av arbetsvärderingarna, 

som inte orsakar individen inkongruens eftersom de inte styrs av personliga värderingar 

(Ashkanasy, m.fl., 2000:44). Dock tyder resultatet från enkätundersökningen att svaret på 

frågeställningen är att den nationella kulturen påverkar organisationskulturen till stor del, men 

har inte ensam inverkan. Ledarskapsstilen, i detta fallet japansk ledarskapsstil, influerar 

organisationskulturen i minst lika hög grad som den nationella kulturen. 

 

Medvetenhet om förklaringarna till frågeställningarna skulle kunna leda till en effektivare 

organisation som karaktäriseras av öppenhet och tolerans för mångfald, både inom 

organisationen och i dess omvärld. Det skulle även kunna ge ökad kännedom om vilken 

omfattning ledarskapskulturen påverkar organisationskulturen, för att utveckla förädlade 

ledarskapsstrategier, hitta passande motivationer och belöningar osv. Kombinationen mellan 

ledarskapsstil och arbetsstyrkans kultur skulle kunna förfinas och användas som ett 

konkurrensmedel på den globala marknaden. Men det är svårt att säga om det japanska 

ledarskapet och den mexikanska kulturen liknar varandra i den höga grad att resultatet inte 

visade på några stora skillnader, eller om organisationskuluren på Toshiba är en blandning av 

variablerna. Det finns ingen information om Toshibas medvetna val av implementering av 

organisationskultur vid starten 1986, ledarskapet kan vara anpassat efter den mexikanska 
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kulturen, de kan ha använt sig av kända japanska ledarskapsstrategier eller en blandning av de 

båda. Hur som helst visade ändå resultatet på att den japanska ledarskapskulturen hade större 

inflytande på dimensionen maskulinitet, medan den mexikanska kulturen påverkade graden av 

kollektivism i högre utsträckning. Därmed falsifierades hypotesen om att ” 

organisationskulturen påverkas till viss del av ledarskapsstil, men att organisationskulturen i 

höge grad påverkas av den nationella kulturen” delvis, då det med tanke på det jämna utfallet 

är svårt att avgöra vilken utsträckning resultatet påverkades av den mexikanska kulturen. 

 

Oavsett om Hofstede (1997) hävdar att skillnaden mellan könens upplevelse av 

dimensionerna är minimal (Hofstede, 1997:117) hade fler deltagande kvinnor och en större 

urvalsgrupp sannolikt påverkat resultatet i någon mån. En jämnare fördelning av frågor, 

särskilt gällande långsiktig- kontra kortsiktig inriktning, hade påverkat reliabiliteten och 

validiteten positivt, samt möjliggjort chansen att dra tillförlitliga slutsatser om dimensionen. 

 

Olika människor motiveras av olika belöningar (Pettinger, 1998:37) och medan japaner verkar 

leva för att arbeta, arbetar mexikaner för att leva. Trots detta faller Japan och Mexiko oftast 

inom samma sektioner i jämförelser mellan dimensioner i Hofstedes studie på IBM, 

exempelvis grad av kollektivism och maktdistans (Hofstede, 1997:54). Dessutom kan de båda 

ländernas starka känsla för arbete i grupp ha påverkat att resultatet blev synnerligen jämt 

fördelat. Japanerna som vanligtvis har en nära arbetsrelation mellan hierarkierna kan ha 

influerat sina mexikanska medarbetare att vara mindre skygga för att ta kontakt med sina 

chefer på Toshiba. Japaner har förmågan att kommunicera och fatta beslut via implicita 

informationsvägar, något som grundats i en isolerad kultur och gemensamt språk (Hayashi, 

1988:121). Å andra sidan talar också mexikaner metaforiskt och indirekt (Crouch, 2004:73), 

och kanske har det hjälpt att utveckla ett gemensamt språk och värderingar. Angående språk 

återspeglar även det spanska språket hierarkier och maktdistans, då det finns både formella 

och informella vis att tilltala varandra (Crouch, 2004:64), men även japaner är oerhört 

formella, artiga och visar stor respekt även när de talar med sina kollegor.  

 

Hofstedes undersökning som låg till grund för uppsatsen har haft stor betydelse, både vid 

utformning av frågor och vid analys av insamlat samt bearbetat material. Resultatet 

överensstämde i många fall med IBM-studien, även om korrelationer mellan subdimensioner 

som var förväntade i vissa fall uteblev. Att graden av maskulinitet var så pass låg var 

förvånande, men antagligen influerat av graden av kollektivism eller den specifika kulturen på 
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Toshiba. Enligt Hofstede (1997) korrelerar många dimensioner med varandra och frågor 

under en dimension kan även vara gällande för en annan (Hofstede, 1997:31), vilket även 

återspeglades i enkätundersökningen på Toshiba. Då vissa frågor gick in i varandras områden, 

gick det att följa ett visst mönster i svarsresultaten samtidigt som en del frågor ibland 

besvarades motsägande. Några respondenter kan ha besvarat alla frågor som instämmande, 

andra kan varit negativt inställda och det är därför enkätundersökningen var lämplig, för att 

hitta generella mönster. Undersökningen är således inte ett resultat av “svart eller vitt”-

tänkande, utan resultatet är på mer än ett sätt färgat av individerna som utgjorde urvalet och 

Toshibas anställda, den japanska ledarskapsstilen samt mexikansk kultur. 

 

De olikfärgade pikétröjorna som de anställda bär kan ses som en maktsymbol, men ändå ter 

sig kollektivismen med samhörighet och samarbete, tillsammans med osäkerhetsundvikandets 

lagar och policys, vara de dimensioner som visade starkast grad av enighet. Om det är så som 

Ashkanasy m.fl (2000) menar, att en lojal medarbetare är villig att offra personlig framgång i 

förmån för organisationens effektivitet (Ashkanasy m.fl., 2000:333), kommer Toshiba även 

fortsättningsvis att skörda framgångar i Mexiko. Troligtvis är det japanska och mexikanska 

samarbetet bra överlag, då det finns omkring 305 japanskägda företag runt om i landet 
16

. 

 

Med tanke på att gränsstäderna Ciudad Juárez, Mexico och El Paso, USA bildar det största 

binationella samhället i världen med sina omkring 2,5 miljoner invånare
17

, är det inte konstigt 

att företag förlägger sin produktion i regionen. US Industry Today (2008) som menar att en 

del av den industriella framgången i området de senaste 40 åren beror på tillverkningen i 

Juárez, logistikmöjligheterna i El Paso tillsammans med New Mexikos avancerade forskning. 

Ungefär 340 multinationella företag är verksamma i Ciudad Juárez och tillsammans omsätter 

de drygt $45 miljarder årligen, och av de företag som listas av Fortune 500 är ett 70-tal 

verksamma i området
18

. Arbetskraftsutbytet mellan städerna är stort då över 60 000 personer 

korsar landsgränsen dagligen
19

, vilket möjliggör rekrytering av kompetent personal. Valet av 

lokalisering kan ha påverkat organisationskulturen, då Ciudad Juárez kan jämföras med 

Silicon Valley i Kalifornien, USA, där företagsamheten har påverkat hela området positivt.  

 

                                                 
16

 http://www.mofa.go.jp/region/latin/mexico/index.html 
17
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18

 http://www.usitoday.com/article_view.asp?ArticleID=F289 
19
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I framtiden väntas företag världen över drabbas av kunskapsgap i och med pensionen av ”40-

talisterna” samt svårigheterna att tillfredställa den så kallade generation Y, både privat och 

professionellt. Även om arbetsstyrkan fortsättningsvis blir mer homogen till följd av 

socialisering in i företagen,  blir människor världen över mer heterogena med olika behov och 

krav. Globaliseringen medför bl. a. försämrad miljö och dåliga arbetsvillkor, exempelvis 

höjdes minimilönen år 2008 på vissa ställen i Mexiko, däribland Ciudad Juárez till 52.59 

pesos (ca 30.69 sek) om dagen 
20

. Men globaliseringen bygger också broar, den leder till att 

människor förenas, lär av varandra och samarbetar, kulturella gränser överskrids och suddas 

ut. Exempelvis om miljön utvecklas med samma negativa trend, kommer vi i fortsättningen 

tvingas att hjälpa varandra, för numer är ett lands miljöproblem istället ett världsproblem. 

 

 

5.1 Förslag till fortsatt forskning 

Det går inte att generalisera resultat från en organisation till en annan, än mindre från en 

undersökning med ett relativt litet urval till ett multinationellt företag som Toshiba. Då 

mycket forskning om organisationskultur behandlar effekten på de anställda samt förändring 

av rådande kultur, vore det i fortsättningen av intresse att undersöka relationen mellan 

organisationskultur och ledarskap. Att göra en ny studie för att undersöka organisationskultur 

och nationell kultur är också av betydelse för att få mer aktuell information, och på så sätt går 

det att utreda globaliseringens effekt på kort tid. För Toshibas del kunde undersökningen 

innefatta ett större urval, då exempelvis även fabriksarbetarna medverkar. Studien skulle 

kunna utföras på fler ställen inom landet och även i andra kontinenter. För att utreda 

konsekvenserna av just japanskt ledarskapskultur skulle en liknande undersökning äga rum, 

där fler japanskägda företag med filialer utomlands medverkar. 

                                                 
20
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Bilagor 

Bilaga 1- Engelsk version av enkät för undersökning av upplevelsen av 
organisationskultur 

 

Organizational Culture in a Multinational Company 
 

The purpose of this study is to examine the relationship between management, national culture and 

organizational culture in multinational company, not to analyze individual scores within the 

organization. 

 

Your participation is optional, but of great importance for the quality of the study. There are no right 

or wrong answers to the questions and the surveys will be handled completely anonymous, which 

means that answers are not traceable to individuals. It will take you about 15 minutes to complete the 

survey. 

 

The results of the survey will be presented in June 2008, in a bachelor’s thesis from Karlstad 

University, Sweden. If you have any questions or want to take part of the results, please feel 

free to contact me at gyllensvaan@hotmail.com. 

 

Thank you for your participation! 

 

Best regards, 

Erika Gyllensvaan 

 

mailto:gyllensvaan@hotmail.com
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Organizational Culture in a Multinational Company 

 

Demographics 

Please check appropriate box 

 

1. Gender 

 Male  Female 

 

2. Age  

-20   20-29  30-39  40-49  50-59  + 60 

 

3.  Education 

 Lower than high school   High school   Further education- but not graduate 

 Graduate    Post graduate 

 

4.  Department  

 Quality Control  Finance  Engineering  

 Purchasing   HRM  Planning   Logistic 

 

5. Length of employment 

__________ years 

 

 

Organizational Culture 

This part is divided into five sections and include questions from five cultural dimensions; Power 

Distance, Individualism versus Collectivism, Masculinity versus Femininity, Uncertainty Avoidance 

as well as Long-term versus Short-term Orientation. The answers from these questions will indicate 

the organizational culture of Toshiba, however they will not measure individual scores. Please circle 

one answer to each of the following statements in order to indicate in what degree you Strongly 

Disagree (1), Disagree (2), Neutral (3), Agree (4) or Strongly Agree (5). 
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Power Distance 

Please indicate in which degree you agree or disagree with following statements. 

  

 

 

 

6. I can disagree with my supervisor’s decisions  

 

7. The management controls my work 

 

8. There are clear rules to follow from the  

management 

 

9. Stability and efficiency is important in my 

organization 

 

10. I am treated the same way as my supervisors 

 

11. The organization is formal and structured 

 

12. It is important for me to take part in decision- 

making 

 

13. My supervisor delegates responsibility 

 

 

Individualism versus Collectivism 

Please indicate in which degree you agree or disagree with following statements. 

 

 

 

 

14. My organization motivates employees to be 

productive 

 

15. I can make suggestions about how to do my  

job better 

 

16. My supervisor makes job requirements clear  

 

17. I avoid working overtime 

 

18. I can decide over my work assignments myself 

 

19. Personal achievements are important in my  

organization 

 

20. My opinions count in my organization 

 

21. My supervisor tells me when I do a good job  

 

22. My physical work environment is satisfactory 

 

Strongly       Disagree        Neutral          Agree         Strongly  

Disagree                       Agree 

           (1)                (2)                (3)               (4)                (5) 

Strongly       Disagree        Neutral          Agree         Strongly  

Disagree                       Agree 

           (1)                (2)                (3)               (4)                (5) 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 
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23. The organization is personal and friendly 1                 2                 3                4                 5 

 

24. I prefer teamwork before individual work 1                 2                 3                4                 5 

 

25.  It is important to have a good relationship  1                 2                 3                4                 5 

with my colleagues 

 

26. My organization provides me with sufficient 1                 2                 3                4                 5 

training  

 

27. My organization appreciates my knowledge,         1                 2                 3                4                 5 

skills and abilities 

 

 

Masculinity versus Femininity  

Please indicate in which degree you agree or disagree with following statements. 
 

 

 

 

 

28. It is important to earn a lot of money in this 

position 

 

29. My job can lead to promotions in the future   

 

30. My work challenge me intellectually   

 

31. My organization motivates me to do my best 

 

32. I live in order to work 

 

33. The organization is result-oriented 

 

34. Competition between coworkers is common 

 

35. My organization respects its employees 

 

36. My coworkers are good listeners 

 

37. My supervisor is available 

 

38. The organization provides work security 

 

39. Trust and loyalty characterize the organization  

 

40.  We resolve problems by negotiation and 

compromises 

 

 

 

 

 

 

Strongly       Disagree        Neutral          Agree         Strongly  

Disagree                       Agree 

           (1)                (2)                (3)               (4)                (5) 

1                 2                 3                4                 5 

   

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 
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Uncertainty Avoidance 

Please indicate in which degree you agree or disagree with following statements. 

 

   

 

 

 

41. I often feel stressed about work  

 

42. I want clear instructions from my supervisor    

 

43. My workplace is characterized by rules 

 

44. I want my boss to be able to answer all of 

my questions  

 

45. The organization is flexible and dynamic 

 

46. My coworkers are direct and honest with  

each another 

 

 

Long-term versus Short-term Orientation 

Please indicate in which degree you agree or disagree with following statements. 
 

 

 

 

 

47.  My organization tend to respect traditions             1                 2                  3                4                 5 

 

48.  My work assignments are expected to be 1                 2                  3                4                5 

finished quickly 

 

 

 

 

 

Thank you for your participation! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Strongly       Disagree        Neutral          Agree         Strongly  

Disagree                       Agree 

           (1)                (2)                 (3)               (4)                 (5) 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

 

 

Strongly       Disagree        Neutral          Agree         Strongly  

Disagree                       Agree 

           (1)                (2)                (3)               (4)                (5) 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 
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Bilaga 2- Spansk version av enkät för undersökning av upplevelsen av 
organisationskultur 

 

Organización Cultural en una Compañía Multinacional 

 

El propósito de esta investigación es examinar las relaciones entre la gestión cultura-nacional 

y organización cultural en compañías multinacionales, no de analizar resultados individuales 

dentro de una organización. 

 

Su participación es opcional, pero de gran importancia para la calidad de la investigación. No 

hay respuestas correctas o erroneas en las preguntas y las encuestas serán manipuladas de 

manera anónima, lo cual signifíca que no hay manera de saber acerca del individuo. Le 

tomará alrededor de 15 minutos en completar la encuesta. 

 

Los resultados de las encuestas se darán a saber en Junio del 2008, en una Tesis de 

licenciatura de la Universidad de Karlstad, Suecia. Si tiene alguna pregunta o quiere formar 

parte de los resultados, puede contactarme en gyllensvaan@hotmail.com. 

 

Gracias por su participación! 

 

Cordialmente, 

Erika Gyllensvaan 

 

 

 

mailto:gyllensvaan@hotmail.com
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Organización Cultural en una Compañía Multinacional 

Demografías 

Marque la respuesta correcta 

 

1. Sexo 

 Masculino  Femenino 

 

2. Edad  

-20   20-29  30-39  40-49  50-59  + 60 

 

3.  Educación 

 No terminó preparatoria   Preparatoria    Otro tipo de educación – no licenciatura  

 Licenciatura  Maestría y/o Doctorado 

  

  

4.  Departamento  

 Control de Calidad  Finanzas  Ingeniería   Compras  

 Manejo de Recursos Humanos  Planificación   Logística  

 

5. Tiempo como empleado 

__________ años 

 

 

Organizational Culture 

Esta parte está dividida en cinco secciones, e incluye preguntas de cinco dimensiones culturales: Poder 

de Jerarquía, Individualismo contra Colectivismo, Masculinidad contra Feminidad, Evitación de la 

Incertidubre, y orientación de largo plazo contra corto plazo. Los resultados de estas encuestas darán 

como resultado la organización cultural de Toshiba, sin embargo no están formuladas para obtener 

resultados individuales. Encierre en un círculo cada una de las siguientes declaraciones para indicar a 

qué grado usted totalmente no está de acuerdo (1), no está de acuerdo (2), neutro (3), está de acuerdo 

(4) totalmente está de acuerdo (5). 
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Organización Cultural en una Compañía Multinacional 

 

Demografías 

Marque la respuesta correcta 

 

2. Sexo 

 Masculino  Femenino 

 

2. Edad  

-20   20-29  30-39  40-49  50-59  + 60 

 

3.  Educación 

 No terminó preparatoria   Preparatoria    Otro tipo de educación – no licenciatura  

 Licenciatura   Maestría y/o Doctorado 

  

4.  Departamento  

 Control de Calidad  Finanzas  Ingeniería  Compras  

 Manejo de Recursos Humanos  Planificación  Logística  

   

1. Tiempo como empleado 

__________ años 

 

Organizational Culture 

Esta parte está dividida en cinco secciones, e incluye preguntas de cinco dimensiones culturales: Poder 

de Jerarquía, Individualismo contra Colectivismo, Masculinidad contra Feminidad, Evitación de la 

Incertidubre, y orientación de largo plazo contra corto plazo. Los resultados de estas encuestas darán 

como resultado la organización cultural de Toshiba, sin embargo no están formuladas para obtener 

resultados individuales.  

 Encierre en un círculo cada una de las siguientes declaraciones para indicar a qué grado usted 

totalmente no está de acuerdo (1), no está de acuerdo (2), neutro (3), está de acuerdo (4) totalmente 

está de acuerdo (5). 
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Poder de Jerarquía 

Por favor indique a qué grado está o no está de acuerdo con las siguientes declaraciones. 

  

 

 

 

 

6.  Puedo no estar de acuerdo con las decisiones  

de mi supervisor  

 

7. La administración controla mi trabajo 

 

8.  Hay reglas claras a seguir por parte de la  

administración 

 

9. Estabilidad y eficiencia son importantes para 

mi organización 

 

10. Soy tratado de igual manera que mis 

supervisores 

 

11. Mi organización es formal y estructurada 

 

12. Es importante para mí formar parte en hacer  

ecisiones 

 

13. Mi supervisor encomenda responsabilidad 

 

 

Individualismo contra Colectivismo 

Por favor indique a qué grado está o no está de acuerdo con las siguientes declaraciones. 
 

 

 

 

 

14. Mi organización motiva a los empleados a se 

productivos 

 

15. Puedo hacer sugerencias acerca de cómo  

mejorar mi trabajo 

 

16. Mi supervisor me da a entender claramente  

cuales son los requisitos del trabajo  

 

17. Evito trabajar horas extras 

 

18. Puedo decidir sobre mis tareas/obligaciones 

por mi mismo 

 

19. El éxito personal es importante en mi 

organización 

 

Totalmente no    No está de     Neutro        Está de       Totalmente está  

está de acuerdo     acuerdo                          acuerdo       de acuerdo 

                 

       (1)              (2)               (3)             (4)               (5) 

  1                 2                 3                4                 5 

 
  1                 2                 3                4                 5 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

1                 2                 3                4                 5 

Totalmente no    No está de     Neutro        Está de       Totalmente está  

está de acuerdo     acuerdo                          acuerdo       de acuerdo 

                 

     (1)              (2)               (3)             (4)               (5) 
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20. Mi opinión cuenta en mi organizaión  1                 2                 3                4                 5 

 

21. Mi supervisor me hace saber cuando hago 1                 2                 3                4                 5 

un buen trabajo  

 

22. Mi entorno físico-social en el trabajo es 1                 2                 3                4                 5 

satisfactorio 

 

23. Mi organización es personal y amigable 1                 2                 3                4                 5 

 

24 Prefiero trabajo en equipo que trabajo individual  1                 2                 3                4                 5 

 

25. Es importante mantener una buena relación con  1                 2                 3                4                 5 

mis colegas 

 

26. Mi organización me provee con suficiente 1                 2                 3                4                 5 

entrenamiento 

 

27. Mi organización aprecia mis conocimientos 1                 2                 3                4                 5 

y habilidades 

 

 

Masculinida contra Feminidad 

Por favor indique a qué grado está o no está de acuerdo con las siguientes declaraciones. 
 

 

 

 

 

28. Es importante hacer mucho dinero en esta  

posición 

 

29. Mi trabajo me puede llevar a promociones futuras    

 

30. Mi trabajo me reta intelectualmente   

 

31. Mi organización me motiva a hacer las cosas 

mejor 

 

32. Vivo para trabajar 

 

33. La organización se interesa sólo por resultados 

 

34. Competencia entre empleados es común 

 

35. Mi organización respeta a sus empleados 

 

36. Mis compañeros de trabajo son buenos oyentes 

 

37. Mi supervisor es accecible a todo tipo de 

sugerencias 

 

38. La organización provee seguridad en el trabajo 

 

1                 2                 3                4                 5 

   

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

Totalmente no    No está de     Neutro        Está de       Totalmente está  

está de acuerdo     acuerdo                          acuerdo       de acuerdo 

                 

      (1)              (2)               (3)             (4)               (5) 
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39. Confianza y lealtad caraterizan a la organización 

  

40. Resolvemos problemas por negociaciones 1                 2                 3                4                 5 

y acuerdos 

 

 

 

 

Evitación de la Incertidumbre 

Por favor indique a qué grado está o no está de acuerdo con las siguientes declaraciones. 
 

   

 

 

 

41. Regularmente tengo estrés por el trabajo  

 

42. Quiero instrucciones claras por parte de mi 

supervisor    

 

43. En mi area de trabajo hay reglas a seguir 

 

44. Quiero que mi supervisor responda a todas 

mis preguntas 

 

45. La organización es flexible y dinámica 

 

46. Mis compañeros de trabajo son directos y 

honestos unos con los otros 

 

 

Orientación de Largo Plazo contra Corto Plazo 

Por favor indique a qué grado está o no está de acuerdo con las siguientes declaraciones. 
 

 

 

 

 

47. Mi organización tende a respetar tradiciones 1                 2                 3                4                 5 

 

48. Se espera que mis tareas/obligaciones sean 1                 2                 3                4                 5 

terminadas con rapidéz 

 

 

 

 

 

Gracias por su participación! 

 

 

 

 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

1                 2                 3                4                 5 

 

 

 

Totalmente no    No está de     Neutro        Está de       Totalmente está  

está de acuerdo     acuerdo                          acuerdo       de acuerdo 

                 

      (1)              (2)               (3)             (4)               (5) 

Totalmente no    No está de     Neutro        Está de       Totalmente está  

está de acuerdo     acuerdo                          acuerdo       de acuerdo 

                 

       (1)              (2)               (3)             (4)               (5) 
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Bilaga 3- Datautskrifter från SPSS 
 
 

Dimensioner  Descriptive Statistics                                                          

 
 
 
 
 
 
        
 

 
 

Subdimensioner                         Descriptive Statistics 

                          
 
Dimensioner                                     Correlations 

 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Power distance 36 23.00 38.00 30.5278 3.47634 

Ind.Coll 36 28.00 67.00 53.5000 6.85149 

Mask.Fem 36 26.00 62.00 47.1944 6.47112 

Uncertain 36 16.00 28.00 21.6667 2.50713 

Orientation 36 4.00 10.00 8.1111 1.11555 

      

      

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Makt.hog 36 10.00 19.00 14.8889 2.20101 

Makt.lag 36 12.00 20.00 15.6389 2.01640 

Individualism 36 8.00 19.00 14.9722 2.21019 

Collektivism 36 20.00 49.00 38.5278 5.23988 

Masculinity 36 19.00 38.00 28.5000 4.00357 

Femininity 36 7.00 25.00 18.6944 3.42945 

Uncertain.high 36 9.00 19.00 14.8056 2.03988 

Uncertain.low 36 2.00 9.00 6.8611 1.55201 

Longterm 36 1.00 5.00 3.8611 .96074 

Shortterm 36 3.00 5.00 4.2500 .55420 

          

     
Powerdistan

ce Ind.Coll Mask.Fem Uncertain Orientation 

Spear
man's 
rho 

Powerdistan
ce 

Correlation Coefficient 
1.000 .675(**) .669(**) .490(**) .259 

    Sig. (2-tailed) . .000 .000 .002 .128 

    N 36 36 36 36 36 

  Ind.Coll Correlation Coefficient .675(**) 1.000 .768(**) .707(**) .169 

    Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .325 

    N 36 36 36 36 36 

  Mask.Fem Correlation Coefficient .669(**) .768(**) 1.000 .504(**) .235 

    Sig. (2-tailed) .000 .000 . .002 .168 

    N 36 36 36 36 36 

  Uncertain Correlation Coefficient .490(**) .707(**) .504(**) 1.000 .313 

    Sig. (2-tailed) .002 .000 .002 . .063 

    N 36 36 36 36 36 

  Orientation Correlation Coefficient .259 .169 .235 .313 1.000 

    Sig. (2-tailed) .128 .325 .168 .063 . 

    N 36 36 36 36 36 
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Subdimensioner                        Correlations 
 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Subdimensioner                        Correlations 
 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Frequency Tables 
 
  

 

Fråga 6. Jag kan motsätta mig min chefs beslut (Tabell 4.2.1) 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Strongly Disagree 1 2.8 2.8 2.6 

Disagree 2 5.6 5.6 8.3 

  Neutral 12 33.3 33.3 41.7 

Agree 15 41.7 41.7 83.3 

  Strongly Agree 6 16.7 16.7 100.0 

  Total 36 100.0 100.0   

 

7. Ledningen kontrollerar mitt arbete  
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Strongly Disagree 1 2.8 2.8 2.8 

 Disagree 15 41.7 44.4 44.4 

 Neutral 11 30.6 30.6 75.0 

  Agree 7 19.4 25.0 94.4 

  Strongly Agree 2 5.6 5.6 100.0 

  Total 36 100.0 100.0   

 

9. Stabilitet och effektivitet är viktigt i min organisation (Tabell 4.2.2) 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Neutral 2 5.6 5.6 5.6 

 Agree 16 44.4 44.4 50.0 

  Strongly Agree 18 50.0 50.0 100.0 

  Total 36 100.0 100.0   

 

17. Jag undviker att arbeta övertid (Tabell 4.3.2) 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Strongly Disagree 1 2.8 2.8 2.8 

 Disagree 5 13.9 13.9 16.7 

  Neutral 13 33.3 33.3 50.0 

 Agree 3 8.3 8.3 58.3 

  Strongly Agree 15 41.7 41.7 100.0 

  Total 36 100.0 100.0   
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25. Det är viktigt att ha en bra relation till mina medarbetare (Tabell 4.3.1) 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Disagree 1 2.8 2.8 2.8 

 Agree 16 44.4 44.4 47.2 

  Strongly Agree 19 52.8 52.8 100.0 

  Total 36 100.0 100.0   

 

28. Det är viktigt att tjäna mycket pengar i det här jobbet 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Strongly Disagree 1 2.8 2.8 2.8 

 Disagree 12 33.3 33.3 36.1 

 Neutral 11 30.6 30.6 66.7 

  Agree 11 33.3 33.3 97.2 

  Strongly Agree 1 2.8 2.8 100.0 

  Total 36 100.0 100.0   

 

32. Jag lever för att arbeta 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Strongly Disagree 12 33.3 33.3 33.3 

  Disagree 11 30.6 30.6 63.9 

 Neutral 8 22.2 22.2 86.1 

 Agree 4 11.1 11.1 97.2 

  Strongly Agree 1 2.8 2.8 100.0 

  Total 36 100.0 100.0   

 

33 Min organisation är resultat inriktad (Tabell 4.4.1) 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Disagree 2 5.6 5.6 5.6 

  Neutral 6 16.7 16.7 22.2 

 Agree 21 58.3 58.3 80.6 

  Strongly Agree 7 19.4 19.4 100.0 

  Total 36 100.0 100.0   

 

34. Konkurrens mellan kollegor är vanligt 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Disagree 3 8.3 8.3 8.3 

  Neutral 11 30.6 30.6 38.9 

 Agree 15 41.7 41.7 80.6 

  Strongly Agree 7 19.4 19.4 100.0 

  Total 36 100.0 100.0   
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40. Vi löser problem genom förhandling och kompromisser (Tabell 4.4.2)  
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Strongly Disagree 1 2.8 2.8 2.8 

 Disagree 1 2.8 2.8 5.6 

  Neutral 9 25.0 25.0 30.6 

 Agree 23 63.9 63.9 94.4 

  Strongly Agree 2 5.6 5.6 100.0 

  Total 36 100.0 100.0   

 

 

43. Min organisation är resultatinriktad (Tabell 4.5.1) 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Disagree 2 5.6 5.6 5.6 

  Neutral 6 16.7 16.7 22.2 

 Agree 18 50.0 50.0 72.2 

  Strongly Agree 10 27.8 27.8 100.0 

  Total 36 100.0 100.0   

 

  

45. Organisationen är flexibel och dynamisk 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Disagree 1 2.8 2.8 2.8 

 Disagree 3 8.3 8.3 11.1 

 Neutral 8 22.2 22.2 33.3 

  Agree 21 58.3 58.3 91.7 

  Strongly Agree 3 8.3 8.3 100.0 

  Total 36 100.0 100.0   

 

 

46. Mina medarbetare är raka och ärliga mot varandra (Tabell 4.5.2) 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Strongly Disagree 2 5.6 5.6 5.6 

 Disagree 5 13.9 13.9 19.4 

 Neutral 13 36.1 36.1 55.6 

  Agree 14 38.9 38.9 94.4 

  Strongly Agree 2 5.6 5.6 100.0 

  Total 36 100.0 100.0   

 


