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1. Inledning 

 
Under följande avsnitt kommer en kort bakgrund till de områden som berörs i 
uppsatsen att ges. Vi kommer även att redogöra för den problematisering som 

uppsatsen berör samt redovisa för tidigare forskning inom ämnet. Avsnittet 
kommer också skildra vilka avgränsningar och nyckelbegrepp som använts för 

studien. 
__________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
 
Att göra affärer i internationella miljöer innebär särskilda komplikationer eftersom 

du ställs inför helt nya sätt att tänka. I den utsträckning dessa tankesätt kan bli 
identifierade och förutsägbara för särskilda grupper eller till och med nationer, kan 
några av de mysterier inneslutna i de internationella affärernas karaktär komma 

att förtydligas. (Fisher 1988, i Hofstede, 2001:431) 
 
Vi har i denna uppsats varit i kontakt med ett företag som verkar i de internationella 
miljöerna genom att bedriva tjänsteverksamhet “offshore” (jmf. Bunyaratavej, Hahn 
& Doh, 2007). Företaget är i dagsläget även i processen med att anpassa sin 
verksamhet efter en arbetsmodell som börjar bli allt mer populär inom 
tjänstebranschen: ”Lean-modellen”(Lacksonen, Rhatinam, Pakdil & Gulel, 2010). En 
processmodell som ursprungligen designades av japanska fordonsföretaget Toyota, 
ursprungligen känd som “The Toyota Production system” eller “TPS”. Modellen syftar 
till att utforma produktionen efter ett så smidigt och resurseffektivt sätt som möjligt, 
därav den västerländska benämningen ”Lean”. Förändringar som oftast blir aktuella 
för organisationer som implementerar denna modell involverar enligt Liker (2004) 
bland annat att fokus för ekonomistyrningen flyttas från resultatorienterade mål till 
process- och kundorienterade mål. 
 

1.1.1 Företag X karaktär 
Fallföretaget för denna studie, som av sekretesskäl kommer att benämnas som 
Företag X, utgör moderföretag i en koncern som verkar inom IT-branschen. 
Företaget har en historia av flera företagsfusioner som lett dem till den position på 
marknaden de har idag. Företaget, som är väl etablerat i Norden, fick år 2007, genom 
en företagsfusion, tillgång till ett dotterföretag i Ukraina (Ukrainska X). Moder- och 
dotterföretag ingår därmed i en koncern, som vi benämner Koncern X (se Figur 1). 
Denna fusion var en del av företagets så kallade “offshore-strategi” som möjliggör 
kostnadsbesparingar genom att leverera tjänster till samma marknader som tidigare 
men med lägre kostnad, tack vare den billigare arbetskraften. Uppdrag som tidigare 
genomförts i Sverige, kan beroende på typ av uppdrag, helt eller delvis, nu levereras 
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från dess offshore-verksamhet i Ukraina istället. Detta har varit en framgångsrik 
strategi, som enligt vår kontaktperson på företaget stärkt dess marknadsposition i 
hela Norden gentemot dess konkurrenter.  
 
För att underlätta kommunikation och koordination mellan koncernens kontor 
internationellt har de byggt upp en spegelorganisation i Ukraina, genom att 
implementera företagsstrukturer motsvarande moderföretagets. Detta har dock inte 
löst alla de samarbetsproblem som företaget brottas med i kommunikationen över 
gränserna. Olika sätt att se på problemlösning, arbetssätt, ledarskap och olika 
prioriteringar är faktorer som, enligt vår kontaktperson på företaget, upplevts som 
problematiska vid samarbete. “Ukrainarna har sitt sätt att lösa problem på och vi 
ett annat, vi försöker etablera en enhetlig modell för hur arbetsuppgifter och 
problemlösning ska gå till, men det är svårt” uppger en manager i företaget. 
                                                                                    

                                
                                                                 

Figur 1. Koncern X 
 

1.1.2 En satsning mot Lean 
År 2008 togs ett annat beslut som också innebar stora organisatoriska förändringar. 
Beslut togs om att “Lean-anpassa” företagets verksamhet. Lean-modellen har länge 
varit populär inom tillverkningsbranschen för sina kostnadsbesparande effekter och 
har på senare tid börjat anammas allt mer även hos tjänstebranschen (Lacksonen, 
Rhatinam, Pakdil & Gulel, 2010). 
 
Företag X började sina satsningar för att implementera Lean, i ett första skede inom 
dess verksamhet enbart i Norden, med de nya arbetsmetoder och tankesätt Lean-
modellen innebar. Ett beslut som kan tänkas bero på att företaget ville ha en chans 
att utvärdera och lära innan en helhetssatsning i hela koncernen genomfördes. 

Företag X 

Ukrainska X 



Örebro Universitet  Christoffer Axelsson 
Handelshögskolan  Tobias Karlsson  
 
 

 
 

12 

Kommunikationen mellan den nordiska och utländska verksamheten har inte 
förutsatt att en gemensam arbetsmodell föreligger i respektive organisation, vilket 
möjliggjort den gradvisa implementeringen. När arbetet med den nya modellen nått 
så långt att positiva effekter kunde urskiljas, togs år 2012 steget för att introducera 
Lean-modellen även i den ukrainska verksamheten. 
 
Enligt en Lean-manager i företaget har processen för implementeringen av Lean-
modellen varit komplex. Under tiden satsningen genomförts har företaget samtidigt 
genomgått flera stora fusioner med innebärande omorganisering. Fusionerna har 
inneburit att mycket resurser gått åt till att koordinera organisationen för att etablera 
grundläggande förutsättningar för en gemensam modell. De många fusionerna har 
samtidigt bidragit med att nya VD:ar har tillkommit och nyckelpersoner inom 
organisationen bytts ut. “Två företagskulturer bidrar med två olika versioner av 
Lean, och även om stegen mot Lean har tagits är det en lång bit kvar” uttrycker 
Lean-managern, “Du måste som VD vara dedicerad i dina värderingar och 
strategi,”...“man har tittat på framgångsrika Lean-företag och hur dom gör, sen 
försökt använda sig av samma verktyg, men det funkar inte om inte ledningen är 
övertygad” (Lean-manager, Företag X). 
 
Det Lean-managern beskriver för oss i våra intervjuer finner vi vara ett känt problem 
även beskrivet av Liker (2004) (en av de tidigare författarna till böcker om “Lean-
modellen”) som en grundläggande brist bland företag som ger sig i kast med att 
implementera Lean-modellen. Lean är enligt dess förespråkare en modell som 
involverar mer än att endast göra ändringar på “golvet”. För att uppnå den fulla 
potential Lean-modellen har att erbjuda krävs en helhetssyn på företaget, från topp 
till botten, där en hängivenhet till filosofin bakom modellen krävs, en del företag har 
inte förståelse för denna filosofi och därför kan implementeringen uppfattas som svår 
(Liker, 2004). 
 
I Företag X har, enligt Lean-managern, de huvudsakliga momenten för Lean-
implementeringen genomförts, men de många ledarbytena i koncernen har inneburit 
att modellen aldrig erhållit det fulla stöd som krävs för att det fulla steget mot en 
“Lean-organisation” kan tas. Detta förklarar Lean-managern bero på olika 
uppfattningar om hur organisationen ska styras. De VD:ar och ledare som tillkommit 
i organisationen efter “Lean-initieringen” har oftast en bakgrund från 
resultatorienterade företagskulturer. Lean-modellen innebär att fokus i större mån 
läggs på process- och kundorientering, än resultatorientering och därför förflyttas 
även fokus för nyckeltalen, vilket inte är helt kompatibelt med den traditionella 
resultatorienterade ledarens syn på hur verksamheten bör styras (Lean manager, 
Företag X). 
 
I Jeffrey Likers beskrivning av Lean-modellen som en pyramidfigur utgör den 
praktiska processbeskrivningen endast en av de fyra kategorierna, medan de andra 
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till stor del kan relateras till värderingar, synen på medarbetare och tankesätt som 
ska gälla inom företag (se Figur 2). “Toyota is as much a state of mind as it is a car 
company” -USA today, (Liker, 2004). 
                                                                         

                       
 

Figur 2. Likers Lean-pyramid 
 

1.1.3 Vad är kultur 
En generell tolkning av konceptet kultur utifrån några etablerade forskare inom 
området, Hofstede, 2001; Adler, 2002; Kluckhohn, 1951; House, 2004, innebär: 
En kategori av människor som skiljer sig från en annan, genom värderingar, beteende 
och attityder som är delade, tolkade och överförda över tid inom denna grupp, vilket 
gör gruppen unik och skiljer den från andra grupper eller kollektiv 
(ur Bik, 2010:72). 
 
Vi presenterar i denna uppsats Geert Hofstedes kulturperspektiv på organisationer 
och nationer. Hofstedes syn på kultur kan illustreras med en lökfigur illustrerad som 
en kärna med olika lager (se figur 3), där kärnan utgörs av värderingar och de olika 
lagren innebär olika, synliga eller påtagliga uttrycksformer för kultur, benämnt som 
praxis. Värderingarna definierar Hofstede som den “kollektiva programmeringen av 
hjärnan” som består av inlärda tankesätt och värderingar som blivit nedärvda genom 
generationer. När dessa värderingar delas av en grupp eller kategori av människor 
uppstår en kultur, och Hofstede har efter enkätundersökningar kategoriserat ett antal 
nationer utifrån dessa värderingar (Hofstede 2001). 
 
Lökmodellen kan användas utifrån olika analysnivåer för att beskriva både nations- 
och organisationskultur, där en analys av nationskulturer visar att ett starkare 
samband mellan kärnvärderingarna råder mellan dessa jämfört med 
organisationskulturer, där istället ett starkare samband mellan praxis råder. 
Exempelvis kan en internationell organisation bestå av individer med olika nationella 
ursprung och därmed skilja sig i värderingar men fortfarande innehålla gemensamma 
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uppfattningar om praxis, medan en nation kan innehålla individer som utövar olika 
former av praxis, exempelvis grupper med gemensamma klädstilar (jmf. Symboler), 
utövar olika sporter (jmf. Ritualer) eller följer olika tv-serier (jmf. Hjältar) men där 
alla fortfarande delar samma underliggande värderingar (Hofstede 2001).  

 

 
 

Figur 3. Hofstedes lökmodell av kultur 
 
En sammanställning av de huvudsakliga studieområden inom vilka kultur har spelat 
en innebörd har gjorts av Linda Smirchich (1983). Hofstedes synsätt på 
organisationskultur beskriver Smircich som ett ”symboliskt perspektiv”, där de 
kulturella värderingarna uttrycks i organisationen som system av symboler som delas 
av organisationens medlemmar. Dessa system är unika och medför olika innebörd för 
varje organisationskultur (jmf. Praxis). 

 

1.1.4 Lean och kultur kopplas 
För att förstå nationskulturens koppling och innebörd för organisationskultur har 
Hofstede kategoriserat de underliggande värderingarna, i “lökmodellens” kärna (se 
figur 4, nästa sida), utifrån fem kulturdimensioner som han har mätt hos individer i 
olika nationer genom frågor om deras värderingar och attityder. Varje nation har 
kategoriserats utifrån en viss uppsättning av dimensionerna som sedan fått 
representera den stereotypa individen i denna nation. Hofstedes fem dimensioner av 
kultur är: 
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Figur 4. Koppling mellan Hofstede och Likers  
 

• Maktdistans (MD) 
 

• Osäkerhetsundvikande (OU) 
 

• Individualism/Kollektivism (IvsK) 
 

• Maskulinitet/Feminitet (MvsF) 
 

• Långtidsorientering (LO) 
 
Hur individen förhåller sig till bl.a. maktdistans (MD) och osäkra förhållanden 
(osäkerhetsundvikande: OU) formar organisationen i fråga om vem som får makt att 
bestämma vad (som rör MD-dimensionen), samt vilka regler och procedurer som ska 
följas (som rör OU-dimensionen). Dessa båda dimensioner sätter sin prägel mer på 
hur organisationen styrs, medan individualism- och maskulinitets-dimensionerna 
mer präglar synen på människor och samarbete. Den sista dimensionen 
långtidsorientering har en mer indirekt påverkan på organisationen genom de andra 
fyra (Hofstede, 2001). 
 
Lean-modellen beskrivs av Jeffrey Liker (2004) som praktiska “principer” och 
“aktiviteter” baserade på en grund av värderingar och filosofier som måste finnas som 
stöd för dessa principer för att de ska uppfylla sin fulla potential (Liker, 2004). Denna 
beskrivning har många likheter med Hofstedes beskrivning av organisationskultur, 
det vill säga påtagliga och praktiska principer som alla utgår från en mindre påtaglig 
kärna av värderingar.  

Rituale
r  

Hjältar  

Symboler  

 PD  UA   
LO  M/F 
   K/I 
 

Organisationskultur: Leanmodellen: 
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Pauleen (2007) beskriver en organisationskultur vara influerad av värderingar från  
dess grundare och detta resonemang bör även gälla för Lean-modellen, som för Lean 
innebär ledare och ingenjörer från Toyota i Japan.  
 
Lean modellen har en kärna av filosofier och värderingar som yttrar sig i praktiska 
prinicper och symboler. Värderingar och filosofier som skiljer sig mellan olika 
nationer (Hofstede 2001) och som enligt Pauleen (2007) har sin influens på 
organisationen genom dess grundare. I organisationer byggda efter Lean-modellen 
kan därför talas om en viss “Lean-kultur”. När en kultur således möter en annan, i 
form av att exempelvis olika organisationer möter varandra i ett inbördes samarbete, 
medför detta att även individer med olika värderingar och uppfattningar möter 
varandra.  

1.1.5 Ett vidare kulturperspektiv på Lean 
Liker (2004) förklarar att för att en organisation framgångsrikt ska kunna 
implementera TPS (Lean-modellen), krävs det att kulturen förändras i 
organisationen.  
 
En organisations ”kultur” är till stor del influerad av vissa specifika individers 
personligheter, typiskt sett dess grundare eller andra inflytelserika personer i 
organisationen. Med personlighet kommer enligt Pauleen (2007) även synsätt, 
värderingar och idéer om hur en organisation ska fungera. Lean-modellen är en 
organisationsmodell som utformats under många decennier av japanska ingenjörer 
och managers och som resulterat i en modell som medför nya tankesätt om hur en 
organisation ska fungera (Womack & Jones 2003; Liker 2004). När västerländska 
företag implementerat principer för Lean har kulturella barriärer påträffats som legat 
i vägen för att uppnå fullständig framgång för Lean-modellen (Lacksonen et al., 
2010). 
 
Även Företag X har upplevt denna problematik, som utifrån följande exempel kan ses 
utgöra ett praktiskt exempel på den skillnad i kompabilitet mellan kulturer som 
tidigare beskrivits. Följande är en beskrivning av ett implementeringsförsök i 
Ukrainska X:  
 
Grundläggande i Lean-modellen är strävan mot ständig förbättring och 
problemlösning. En princip för att möjliggöra detta innebär att alla anställda fritt ska 
kunna ta upp och identifiera brister i arbetsprocessen på ett sätt som kan 
uppmärksammas av samtliga berörda på arbetsplatsen (s.k. kanban-system). En 
manager från Företag X vittnar om att detta aldrig fungerade som det var planerat 
när dessa principer implementerades på försök i Ukrainska X. De verktyg och 
metoder utformade för att identifiera brister och fel i processer användes aldrig och 
managern från Företag X berättar för oss att han misstänker detta bero på de 
anställdas rädsla för att detta skulle uppfattas som kritik mot överordnade, och att 
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denna kritik skulle kunna drabba dem som uppmärksammade bristerna negativt. 
(Manager, Företag X) 
 
Denna komplikation kan med Hofstedes (2001) kulturella resonemang förklaras av 
att olika kulturer medför olika uppfattningar om hur man förhåller sig till auktoritet. 
Dessa upplevda implikationer är inte unika för Företag X och förklaras av Lacksonen 
et al. (2010) bero på att varje kultur är unik och att en lyckad implementering av Lean 
förutsätter en förståelse för skillnader i olika kulturer, för att en fullständig framgång 
med Lean ska uppnås.   

 

1.1.6 Slutsats av resonemang 
Offshorestrategin har för Företag X inneburit att verksamhetsområdet har utökats 
med ännu en gränsöverskridande verksamhet och med den, även en annan kultur. 
Lean-implementeringen i Ukrainska X är pågående och mycket arbete finns kvar att 
göra inom detta område enligt en Lean-manager i Företag X. Trots att 
organisationerna speglar varandra strukturellt och hierarkiskt förekommer ändå 
samarbetsproblem. Utifrån Hofstedes (2001) samt Pauleens (2007) resonemang om 
kulturens betydelse för organisationen finner vi anledning att tro att vissa av 
samarbetsproblemen beror på de misstänkta kulturella skillnaderna mellan 
nationerna. 
  
Arbetet med att Lean-anpassa innebär att tankesätt och arbetsmetoder, utvecklade av 
japanska Toyota ska implementeras i Ukrainska X, av Företag X. Problematiseringen 
av denna implementering skulle utifrån Pauleen (2007) samt Hofstede (2001) kunna 
förklaras av de olika kulturerna som är inblandade. 
 
Utifrån Hofstede kan innebörden av att nationskulturen spelar en avgörande roll i 
organisationskulturen utgöra en förklarande faktor. Denna studie syftar till att 
förtydliga denna problematik. 
 

1.2  Problematisering 
 
Rashid, Sambasivan och Rahman (2003) menar att beroende på vilka typer av 
organisationskulturer som existerar hos organisationen, så kommer acceptansnivån 
för förändringen och implementeringen av Lean att mötas av olika attityder (Rashid 
et al., 2003). På samma sätt kan skilda acceptansnivåer för olika typer av 
förändringar inom Koncern X relateras till denna problematik. För att bilda en 
uppfattning om hur denna acceptansnivå ser ut och hur den skiljer sig mellan 
organisationerna kommer vi i denna uppsats att kartlägga kulturen i respektive 
organisation. Utifrån den kulturella kartläggningen kommer vi visa att anpassningar 
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och åtgärder för Lean-implementeringen kan göras, baserade på de olika 
acceptansnivåerna i organisationerna. 
 
 
Förändringsprocesser innebär en stor utmaning för många organisationer med tanke 
på olika organisationers unika natur. Faktorer som bransch, organisationskultur, 
ledarstil, värderingar och attityder hos de anställda är alla variabler som måste tas 
hänsyn till och som skiljer sig från organisation till organisation (Rashid et al. 2003). 
Den viktigaste faktorn och nyckeln för förändringen ligger hos individerna i 
organisationen och hur deras attityder och värderingar hanterar förändringen 
(Dunham, 1984; Carnall, 1990; ur Rashid et al., 2003). Människorna utgör, enligt 
Juechter et al. (1998); ur (Rashid et al., 2003), organisationens kärna och Koncern X 
måste utifrån detta argument ta hänsyn till individernas attityder och värderingar vid 
implementeringen av Lean-modellen. Att skapa sig en bild av vad dessa attityder och 
värderingar innebär, utgör därför en viktig utgångspunkt för att vi senare i uppsatsen 
ska kunna dra slutsatser om acceptansnivån och implementeringen av Lean-
modellen. 
 
För att få en uppfattning om vilka förändringar en implementering av Lean-modellen 
kräver av organisationen är det en fördel att erhålla även ett kulturellt perspektiv av 
Lean-modellens innebörd. Detta kulturella perspektiv har Lacksonen et al. (2010) 
anammat, genom att i sin studie resonera kring sambanden mellan Hofstedes 
kulturdimensioner och Likers beskrivning av Lean-modellens principer.  
Vi ämnar ställa Lean’s kulturella attribut utifrån Lacksonens et al. (2010) 
resonemang, mot organisationskulturerna för att klargöra för kompabiliteteten och 
acceptansnivån till de förändringar som gynnas vid en Lean-implementering.  
 
Att hantera organisationskultur är enligt Newman och Nollen (1996) en nyckelfaktor 
som kan avgöra utfallet för organisationsförändring, att ignorera denna aspekt har 
ofta lett till misslyckande. Vi vill med denna uppsats bidra med kunskap om hur en 
organisationsförändring i form av en Lean implementeringen kan anpassas utifrån 
den organisationskultur som råder. Företag X kan med denna kunskap finna 
förklaring och grundläggande orsaker till varför implementering av Lean-principer 
inte går som planerat. 
 
Enligt Lacksonen et al. (2010) bör en Lean-implementering anpassas utifrån den 
unika nationskultur, inom vilken organisationen tillhör. Vi ämnar undersöka hur väl 
denna teori förhåller sig utifrån fallet av en internationell koncern med 
organisationer som i struktur och affärsmodell är likartade, men som skiljer sig i 
nationstillhörighet.  
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1.3  Problemformulering 
 

• Hur kompatibla är fallföretagens organisationskulturer till Lean-modellen? 
• Hur samverkar nationskultur med organisationskultur inom koncernen? 

 

1.4 Syfte 
 

Att kartlägga organisationskulturerna i fallföretagen för att klargöra deras 
kompabilitet till de kulturella anpassningar som Lean-modellen förutsätter samt 
undersöka hur organisationskultur och nationskultur samverkar i en internationell 
koncern. 
 

1.5 Bidrag 
 

1.5.1 Teoretiskt bidrag 
Lacksonen et al. (2010) menar i sin studie att alla nationskulturer (jmf societal 
culture) är unika och genom att studera de fem kulturdimensionerna som gör 
nationskulturen unik, kan olika förutsättningar för Lean identifieras. Genom att 
kartlägga nationskulturen, kan enligt Lacksonen et als. resonemang, en Lean-
implementering därefter anpassas utifrån det specifika landets kultur. 
 
Hofstede et al; 1990, Beulens et al. 2002, (ur Pauleen, 2007) indikerar att 
organisationskultur består av många komponenter, där nationskultur endast utgör en 
av dessa komponenter. Vi ämnar berika Lacksonen et als. studie med den eventuella 
innebörd dessa övriga komponenterna har för en Lean-implementering. 
Utvecklingen av teorin kommer att bidra med hur nationskultur samverkar med 
organisationskultur i en internationell koncern.  
 

1.5.2 Praktiskt bidrag 
För Koncern X kan detta arbete ge en djupare förståelse om nationskulturella 
implikationer och dess respektive organisations kompabilitet till Lean modellen. 
 

1.6 Avgränsningar 
 

1.6.1 Teoretisk 
Utgångspunkt i denna uppsats är kulturens betydelse för organisationer i fallet för en 
implementering av Lean-modellen, teoretisk avgränsning kommer således vara inom 
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området nations- och organisationskultur, samt Lean och teorier som används för 
deras koppling. 
 

1.6.2 Empirisk 
Den empiriska insamlingen är avgränsad till insamling av data för nationskultur och 
organisationskultur inom ramen för en specifik koncern. Tidsramen för insamlad 
empiri har begränsats från mars till maj år 2013. Insamling har endast skett en gång 
från respektive respondent, någon longitudinell studie har således inte genomförts. 
De kulturella värderingar som empirin reflekterar är därför de som var gällande 
under denna specifika period. 
 

1.6.3 Geografisk 
Den geografiska insamlingen är från populationer i länderna Sverige och Ukraina 
utgörandes av anställda på respektive organisations kontor. 
 

1.7 Nyckelbegrepp 
 
I vår uppsats använder vi oss genomgående av ett antal olika begrepp. Dessa begrepp 
berör uppsatsens huvudämnen, kultur och Lean samt våra benämningar för vårt 
fallföretag, deras dotterföretag och koncernen. För att följa våra resonemang behövs 
därmed en förståelse om hur vi tolkat begreppen och vad vi åsyftar att beskriva med 
begreppen. Därför följer här en förklaring av de olika begreppens innebörder.     
 
Koncern X - Koncernen där Företag X och Ukrainska X ingår. 
 
Företag X - Det svenska företag som är moderföretag till den ukrainska 
organisationen.  
 
Ukrainska X - Dotterföretag till Företag X i Ukraina. 
 
Nationskultur - De värderingar, beteenden och attityder som kännetecknar en 
population för ett land. 
 
Organisationskultur - Värderingar, beteenden och praxis som bidrar till en unik 
social och fysisk miljö i en organisation. 
 
Samhällskultur - Unika värderingar, beteenden och praxis som kan hänföras till ett 
samhälle. Samhälle som i sin tur kan utgöras av en nation, grupp eller specifik 
kategori av människor. 
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Lean förekommer i denna uppsats under fyra olika benämningar, bestående av: 
 
Lean-filosofi - De bakomliggande värderingar och tankegångarna som krävs för att 
uppnå full potential med de förändringarna Lean innebär.   
 
Lean-modellen - Innefattar hela konceptet av Lean med allt vad det innebär, både 
filosofi och principer ingår.   
 
Lean-principer - Synliga handlingar och praktiska tillämpningar som 
arbetsmodellen innebär, de som utgör praxis. 
 
Lean-kultur – Den kulturella aspekten av Lean, som kan beskrivas med en specifik 

uppsättning av Hofstedes fem kulturdimensioner. 
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2. Disposition 
 

I detta avsnitt beskrivs de olika kapitlena i uppsatsen, dess innehåll och det görs 
även en redogörelse för vilket syfte varje kapitel har i uppsatsen. Syftet med 

avsnittet är att ge läsaren en förståelse för de olika kapitelns bidrag till uppsatsen.   
 

Uppsatsen är uppbyggd utifrån sex olika kapitel som kretsar kring vår frågeställning, 
tillvägagångssättet samt vilka lösningar som kan tänkas besvara frågeställningen. De 
olika innebörderna och de olika delarna som ingår i respektive kapitel förklaras 
härmed i kronologisk ordning. 
 
Inledning – I detta kapitel presenteras bakgrund, problematisering, problemfråga, 
syfte, bidrag, avgränsning och nyckelbegrepp. Kapitlet ska ge en förståelse och 
bakgrund till hur problemfrågan har uppstått och hur den avses att besvaras. Sedan 
redogörs för vilka bidrag uppsatsen kan ge till teorin och praktiken samt vilka 
begrepp som är centrala för uppsatsens ämne.  
 
Teori – I följande kapitel presenteras relevanta teorier för att kunna besvara 
uppsatsens syfte och som även utgör grunden för analysmodellen.  
 
Metod – I kapitlet redogörs för val av studie, metodologiska överväganden, 
vetenskapliga synsätt, tillvägagångssätt för insamling av empiri samt redogörelse för 
studiens trovärdighet. Kapitlet ska tydliggöra på vilka grunder och premisser som 
insamlingen av empiri gjordes, samt avge en beskrivning av tillvägagångssättet, för 
att uppnå en så trovärdig studie som möjligt.  
 
Empiri – Kapitlet presenterar resultatet av empirin från intervjuerna och enkäterna. 
Kapitlet ska ge en överblick över hur respondenterna besvarat enkäterna samt hur 
intervjupersonerna besvarat intervjufrågorna.  
 
Analys – I detta kapitel sker en analys av den empiri som insamlats, genom samspel 
mellan teorin och empirin. Kapitlet ska ge en inblick i hur empirin tolkas och skildras 
av de tidigare teorierna inom ämnet.  
 
Slutsats – I detta kapitel presenteras slutsatser och svaren till problemfrågorna. 
Kapitlet presenterar de lösningar som genererats genom analysen för att besvara 
problemfrågorna.  
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3. Teoretisk referensram 

 
Avsnittet utgörs av den teoretiska referensramen vars roll i denna uppsats är som 

verktyg för att ge förståelse till den problematik som beskrivits och för att bidra 
med en tillräcklig teoretisk grund för att uppfylla uppsatsens syfte. De centrala 

teoretiska avsnitten i denna referensram utgörs av följande. 
 

3.1 Kultur 
 
A cultural orientation describes the attitudes of most people most of the time, never 

of all the people all of the time.  
(Adler, 2002: 22) 

 
En klar definition av vad konceptet kultur innebär saknas inom forskarvärlden. Flera 
författare har enligt Bik (2010) försökt att komma fram till en universell tolkning av 
begreppet, men än så länge utan en enhällig uppbackning. 
 
Fascinerande med begreppet kultur är ändå att trots ingen klar definition finns, har 
de flesta som blir tillfrågade trots allt en klar uppfattning om vad kultur innebär. Den 
syn på konceptet kultur som ligger till grund för denna uppsats är till största del 
utformad av Geert Hofstede, men bygger på antaganden som stöds av flera forskare 
inom ämnet. 
 
Några relevanta definitioner av begreppet kultur som formulerats under de senaste 
decennierna involverar enligt Bik (2010:72) bland annat: 
 

• Ett speciellt sätt att tänka, känna och reagera som uttrycker sig genom 
symboler, traditioner och idéer (Kluckhohn, 1951:86). 

 
• Kultur som den kollektiva programmeringen av beteende som särskiljer en 

grupp, eller kategori av människor från en annan (Hofstede 2001:9 ). 
 

• Kultur är ett speciellt sätt att leva för en grupp av människor bestående av 
nedärvda mönster och beteende som är mer eller mindre stereotypiska (Adler, 
2002:16). 

 
• Kultur är en uppsättning parametrar som differentierar ett kollektiv från ett 

annat på ett meningsfullt sätt, delade sätt att tänka och reagera på. Kultur är 
gemensam uppfattning om identiteter och gemensamma uppfattningar om 
hur teknologier används (House et al. 2004: 15, 57). 
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Ett mönster kan skiljas i definitionerna och en sammanfattande tolkning av 
kulturdefinitionerna kan utifrån Bik (2010) ges av; Kultur som en specifik typ av 
värderingar och beteenden tillhörande en grupp människor som skiljer dem från 
andra gruppers värderingar och beteenden.   
 

3.1.1 Hofstedes nationskultur 
Under första halvan av 1900-talet utformades ur socialantropologin övertygelsen om 
att alla samhällen, moderna eller traditionella, delar samma problem, det som skiljer 
dem åt är hur de hanterar dem. På 1970-talet fick en forskare vid namn Geert 
Hofstede chansen att studera en stor mängd data med undersökningar gjorda om 
människors värderingar. Dessa människor bestod av anställda på IBM-företag i 50 
olika länder. Urvalet representerade människor med relativt lika förutsättningar, 
vilket gjorde att Hofstede kunde utläsa effekten av olika nationalitetstillhörigheter i 
svaren. Hofstede identifierade utifrån undersökningen fyra problemområden som 
upplevdes gemensamt för de anställda, men där sättet att lösa eller betrakta 
problemen på skiljde sig åt mellan nationerna. De fyra undersökta problemområdena 
var: 
 

• Social jämställdhet: inklusive förhållandet till auktoritet. 
• Relationen mellan individen och gruppen. 
• Konceptet om maskulinitet och feminitet: de sociala och känslomässiga 

implikationerna av att ha blivit född som pojke eller flicka. 
• Förhållningssättet till osäkerhet, vilket även visade sig vara relaterat till 

aggressionskontroll och uttryck av känslor. 
 

Utifrån dessa problemområden formulerade sedan Hofstede fyra stycken 
dimensioner av kultur, senare tillkom även den femte dimension långtidsorientering 
genom kompletterande studier. 
 

3.1.2 Hofstedes fem dimensioner 
• Maktdistans (låg eller hög)                     
• Individualism eller kollektivism                                
• Maskulinitet eller feminitet 
• Osäkerhetsundvikande (lågt eller högt) 
• Långtidsorientering 
 

3.1.3 Maktdistans 
Maktdistans definieras av Hofstede som i vilken utsträckning en icke likvärdig 
maktfördelning är tolererad i samhället. Kulturer med hög maktdistans tolererar i 
högre utsträckning en icke likvärdig maktfördelning jämfört med kulturer med låg 
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maktdistans. Högmaktdistans-kulturer karaktäriseras av högre känslomässigt 
avstånd, högre beroende av överordnad och större rädsla för konfrontation. Låg 
maktdistans-kulturer karaktäriseras av mindre beroende till överordnad och ett mer 
ömsesidigt förhållande med mer dialog och konsultering mellan över/underordnad 
och mindre rädsla för konfrontation. (Hofstede 2001) 
 
Låg maktdistans Hög maktdistans 
Hierarkiska organisationer innebär en 
ojämlik fördelning av roller, upprättad av 
bekvämlighet. 

Hierarkier i organisationen speglar 
befintliga skillnader mellan högre och 
lägre nivåer. 

Decentralisering är populärt. Centralisering är populärt. 
Managers förlitar sig på egna erfarenheter 
och på underordnade. 

Managers förlitar sig på överordnade 
och formella regler. 

Underordnade förväntar sig att bli 
konsulterade. 

Underordnade förväntar sig att bli 
tillsagda vad de ska göra. 

 

Tabell 1. Exempel på nyckelskillnader på en arbetsplats mellan låg- och hög-maktdistans kulturer. 
(Hofstede, 2001:107) 

 

3.1.3.1 Andra synsätt på Maktdistans 
Trompeenar (2010) har en liknande dimension i sin kulturella studie som heter 
prestation/benämning. Denna dimension definierar hur personlig status är tilldelad, 
då det i vissa samhällen beror på personens prestationer, medan det i andra 
samhällen är dygder som ålder, klass, utbildning etc. som väger tyngre. Därför 
identifieras prestation som status uppnådd av handlingar och händelser, statusens 
benämning beskrivs istället som existens och relateras till vem man är. 
 

3.1.3.2 Sammanfattning andra synsätt     
Medan Hofstedes definition återspeglar en syn av vilken inställning en grupp 
människor har till en ojämn maktfördelning, återspeglar istället Trompeenars 
definition på vilka premisser personer i en grupp erhållit sin status. Forskarnas verk 
skiljer sig därför i hur grupper tolererar makt till hur status uppnås i gruppen, därför 
är det svårt att göra liknelser mellan dessa dimensioner, då de kan sägas ligga på 
olika nivåer.   
 

3.1.4 Individualism eller Kollektivism 
Det som skiljer ett individualistiskt samhälle mot ett kollektivistiskt har att göra med 
i vilken grad gruppens intresse står över individens. I ett individualistiskt samhälle är 
de relationsmässiga banden mellan individer svaga, alla förväntas se efter sitt eget 
eller sin närmsta familjs bästa. Kollektivism avser en stark behörighet till gruppen 
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och andra människor, gruppens beskyddande består genom livet i utbyte mot 
ovillkorlig lojalitet. (Hofstede 2001) 
 
Kollektivism Individualism 
Vid anställning och befordran tas den anställdes 
gruppdynamiska förmågor under beaktning 

Anställning och befordran 
baseras på meriter och 
prestationer 

Management innebär management av grupper. Management innebär 
management av individer. 

Direkt uppmuntran till underordnade stör 
harmonin. 

Ledarskapsträning innehåller 
ärligt delgivande av 
uppmuntran. 

Gruppbaserade initiativ Individbaserade initiativ 
Relation till medarbetare välvillig för 
gruppmedlemmar, “fientlig” till yttre 
grupper/gruppmedlemmar 

Relation till kolleger oberoende 
på grupptillhörighet. 

  

Tabell 2. Exempel på nyckelskillnader på en arbetsplats mellan kollektivistiska och individualistiska 
kulturer (Hofstede 2001:244) 

 

3.1.4.1 Andra synsätt på Individualism eller Kollektivism 
Även Schwartz (1994) använder sig av dimensionerna individualism och kollektivism 
i sina kulturstudier, men han bryter ner begreppen och definierar dem som två skilda 
typer. Individualism delas enligt Schwartz (1994) upp i herravälde (självförbättring) 
och intellektuell och emotionell frihet (samhällelig förändring). I herravälde tar 
självsäkerhet och värderingar som ambition, framgång, kompetens eller risktagande 
stor plats, medan intellektuell och emotionell frihet ger plats åt idéer och individuella 
tankar. Kollektivism delas in i jämlikt engagemang eller bevarande och hierarki. 
Jämlikt engagemang definieras som att medlemmarna frivilligt engagerar sig till 
samarbete med andra och att ha en omtanke för andras välfärd. Vid bevarande vill 
kulturer behålla den nuvarande statusen och kulturer som lägger tyngdpunkt på 
hierarki främjar skillnader i makt och hierarkiska roller (Schwartz, 1994; Schwartz & 
Ros, 1995 i Basabe & Ros, 2005). I Schwartz dimension för individualism går det att 
se likheter med Hofstedes dimension för individualism/kollektivism, medan 
Schwartz kollektivism mer liknar Hofstedes dimension för maktdistans. Även 
Trompeenar (2010) har en liknande dimension bland sina sju kulturdimensioner, 
som heter individualism/kommunitarism. Denna dimension beskrivs som konflikten 
mellan en individs önskan och intresset som gruppen har som individen tillhör. I en 
individualistisk kultur förväntas individen ta sina egna beslut och ta hand om sig själv 
och sina närmaste, medan kommunitarism står för individer som är integrerade i 
grupper som står för skydd och hjälp i utbyte mot lojalitet.     
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3.1.4.2 Sammanfattning andra synsätt 
Hofstede har definierat sin dimension utifrån att en nation antingen är kollektivistisk 
eller individualistisk. Schwart (1994) har istället gjort två dimensioner av 
kollektivism och individualism. Likheterna är som nämnts ovan att Schwartzs 
dimension av individualism kan liknas vid Hofstedes dimension 
individualism/kollektivism i aspekten av hur individualismen återspeglas i en grupp. 
Schwartzs dimension kollektivism liknar istället Hofstedes definition av dimensionen 
maktdistans, i aspekten av hur hierarki främjas i en grupp. Trompeenars definition av 
dimensionen individualism/kommunitarism kan nästan ses som identisk med 
Hofstedes dimension av individualism/kollektivism, där skalornas motpoler utgörs 
av hur individen ska ta hand om sig själv och sina närmaste till att känna en stark 
gruppbehörighet och lojalitet till sin grupp. 
 

3.1.5 Maskulinitet eller Feminitet 
Denna dimension har att göra med hur könsroller, eller attribut tillhörande ett 
specifikt kön, uppfattas som klara eller diffusa. Ett maskulint samhälle karaktäriseras 
av väldefinierade könsroller. Män förväntas vara självsäkra, tuffa och fokuserade på 
framgång i form av pengar och materialism, medan kvinnor förväntas vara mer 
blygsamma, ömsinta och mer intresserade på aspekter av livskvalitet. Ett feminint 
samhälle står för överlappande könsroller, både män och kvinnor antas vara ömsinta 
och intressera sig för livskvalitet. (Hofstede 2001) 
 
Feminitet Maskulinitet 
Konfliktlösning genom kompromiss och 
förhandling. 

Konfliktlösning genom övertygelse. 

Människor arbetar för att leva. Människor lever för att arbeta. 
Belöningar baseras på jämlikhet. Belöningar baseras på insats. 
Högre andel kvinnor på högutbildade 
tjänster. 

Lägre andel kvinnor på högutbildade 
tjänster. 

Ledare är anställda som alla andra. Ledare ses som kulturella hjältar. 
Arbetet innebär goda relationer och 
arbetsförhållanden. 

Arbetet innebär säkerhet, lön och 
intressanta uppgifter. 

 

Tabell 3. Exempel på nyckelskillnader på en arbetsplats mellan feminina och maskulina 
kulturer (Hofstede, 2001:318) 

 

3.1.5.1 Andra synsätt på Maskulinitet och Feminitet  
House (2004): ur (Bik, 2010:85) har i sin studie använt sig av en dimension som 
heter jämlikhet mellan kön. Dimensionen beskrivs som i vilken grad en grupp 
minimerar könsskillnadens roll och samtidigt främjar jämställdhet. 
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3.1.5.2 Sammanfattning andra synsätt 

Hofstedes dimension bedömer utifrån vilka premisser en grupp värderar vad som är 
viktigt i livet. House dimension förklarar istället hur en grupp ser på betydelsen av 
jämlikhet mellan könen. Båda definitionerna berör dock hur synen är på kvinnan i 
gruppen. 
 

3.1.6 Osäkerhetsundvikande 
Osäkerhetsundvikande definieras som i vilken grad människan i den specifika 
kulturen känner sig hotad av osäkra eller okända förhållanden. Detta yttrar sig i 
behovet av förutsägbarhet, som kan vara behovet av skrivna eller oskrivna regler. 
Kulturer med högt osäkerhetsundvikande karaktäriseras av en förmåga att reducera 
osäkra förhållanden och en vilja att upprätta strukturer i vardagen. Kulturer som är 
lågt osäkerhetsundvikande karaktäriseras av mindre stress, kända och okända risker 
är i högre grad accepterade, högre grad av jobbrotation och högre delaktighet i 
aktiviteter utan regler eller med osäker utkomst. (Hofstede 2001) 
 
Lågt osäkerhetsundvikande Högt osäkerhetsundvikande 
Oftare byten av arbetsgivare, kortare 
tjänstetid. 

Färre byten av arbetsgivare, längre 
tjänstetid. 

Inte fler regler än absolut nödvändigt. Ett känslomässigt behov av regler, även 
om de inte behövs. 

Top managers är angelägna om 
strategier. 

Top managers är angelägna om dagliga 
processer. 

Bättre på innovation, sämre på 
implementation. 

Sämre på innovation, bättre på 
implementation. 

Precision och punktlighet måste läras 
in och hanteras. 

Precision och punktlighet kommer 
naturligt. 

Innovationer välkomnas men blir inte 
nödvändigtvis tagna på allvar. 

Innovationer inte välkomna men, om 
accepterade, försiktigt implementerade. 

 

Tabell 4. Exempel på nyckelskillnader på en arbetsplats mellan lägre- och högre 
osäkerhetsundvikande kulturer (Hofstede, 2001:169) 

 

3.1.6.1 Andra synsätt på Osäkerhetsundvikande 
Motsvarande eller liknande synsätt på osäkerhetsundvikande-dimensionen har ej 
funnits hos andra forskare. House har i sin studie av nationskultur däremot använt 
sig av samma dimension (ur Bik, 2010:81). 
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3.1.7 Lång- eller Korttidsorienterad 
Definieras av hur medlemmarna ur en kultur främjar långsiktiga eller kortsiktiga mål. 
I långtidsorienterande kulturer betraktas sparsamhet, långsiktiga investeringar och 
uthållighet som dygder. Medan korttidsorienterade kulturer istället främjar 
kortsiktiga mål och belöningar motiverade utifrån traditioner eller nutida händelser, 
dygder ses vara att fullgöra sociala obligationer och ”inte tappa ansikte”. (Hofstede 
2001) 
 
Korttidsorienterad Långtidsorienterad 
Arbete innefattar frihet, rättigheter, 
prestation och egna initiativ. 

Arbete innefattar inlärning, ärlighet, 
anpassning, ansvar och självdisciplin. 

Fokus är på detta års resultat. Fokus är på resultatet om tio år. 
Över- och underordnade är 
psykologiskt sett två olika grupper. 

Över- och underordnade delar samma 
ambitioner. 

Personlig lojalitet varierar utifrån 
affärsbehov. 

Investering i livslånga personliga nätverk. 

Familj och arbete är separerade. Familj och arbete är integrerat, 
koordinerat och anpassat till varandra. 

 

Tabell 5. Exempel på nyckelskillnader i affärs- och ekonomiorienterade förhållanden mellan kort- 
och långtidsorienterade kulturer (Hofstede, 2001:366) 

 
3.1.7.1 Andra synsätt på Långtidsorientering 

House(2004 ur Bik, 2010:83) har i sin studie använt sig av en dimension som han 
kallar för framtidsorientering. Han beskriver denna dimension som till vilken grad 
individer i en grupp engagerar sig i framtidsorienterat beteende såsom planering, 
investering i framtiden och fördröjning av individuella och kollektiv tillfredsställelse. 
 

3.1.7.2 Sammanfattning andra synsätt 
Hofstedes och House definitioner är relativt lika i avseendet på långsiktighet, där 
båda beskriver att samhällena identifieras som planerande och att de investerar inför 
framtiden. För ett kortsiktigt orienterat samhälle menar Hofstede att kortsiktiga mål 
och belöningar utifrån tradition främjas, medan House istället beskriver 
korttidsorientering som förmågan att leva i nuet och att vara spontan och 
risktagande.   
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3.1.8 Exempel på Hofstedes nationskultursstudier 
 

 
 

Diagram 1. En jämförelse av Hofstedes forskningsresultat mellan Japan och Sverige från 1967-1974. 
  
Hofstede (2013) beskriver nationerna med värden utifrån sammanställningar av de 
enkätundersökningar han genomförde om de fem kulturdimensionerna i respektive 
nationer, som i detta diagram illustreras med staplar. Värdena i ovanstående diagram 
är exempel på två nationers olika kulturvärderingar utifrån de fem dimensionerna. 
Den japanska kulturen visar stora skillnader i värderingar mot den svenska vilket kan 
innebära skillnader även mellan individer från de olika kulturerna i form av olika 
värderingar och preferenser. 
 

3.2 Nationskultur kontra organisationskultur 
 
Pauleen (2007) menar att förhållandet mellan organisation- och nationskultur är 
tydligt, “en relation som sträcker sig till kulturer i grupper och team, och i slutändan 
till individerna”. Citatet härrör ifrån ett exempel som pekar på att ett företags 
organisationskultur oftast formas efter grundarens och viktiga ledares personligheter 
och tidigare livserfarenheter och att grundarens och ledarnas värderingar och 
attityder härrör från nationskulturen. 
 
Såväl Hofstede som Beulens et al. menar att organisationskulturer består av många 
komponenter, där nationskultur utgör en av beståndsdelarna (Hofstede et al. 1990, 
Beulens et al. 2002 i Pauleen, 2007). 
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Hofstede beskriver hur olika kulturnivåer yttrar sig utifrån en cirkelmodell med olika 
lager (se figur 3) där kärnan utgörs av värderingar som består av uppfattningar om 
ont eller gott, normalt eller onormalt, rationellt eller irrationellt, undermedvetna 
känslor som sällan kan observeras men uttrycker sig i individens val av alternativ och 
uppträdande. Dess lager kan beskrivas som praxis och exemplifierar det 
undermedvetna (värderingarna) genom påtagliga eller synliga kulturella fenomen 
som Hofstede kategoriserar som symboler, hjältar och ritualer inom organisationen 
(Hofstede, Neuijen, Ohajv & Saunders, 1990).  
 
Medan en jämförelse på nationskulturell nivå visar att det inom nationen 
förekommer liknande värderingar, men skillnader i olika former av praxis. Inom 
organisationer verkar istället förhållandet vara det omvända när 
organisationskulturer jämförs. Exempelvis kan inom en nation, klädkoder och 
ordbruk (symboler) skilja sig från en grupp till en annan, men värderingarna är 
likartade. Likaså vilka filmer eller tv-serier (Hjältar) som följs, eller typ av sport och 
vad man gör på sin fritid (ritualer) är exempel där praxis skiljer sig mellan olika 
grupper utan att deras nationskulturella värderingar påverkas. En 
organisationskultur utgör till större delar gemensamma uppfattningar om 
organisationens praxis, medan en nationskultur istället är gemensamma 
uppfattningar om nationens värderingar. (Hofstede 2001) 
 
Även om organisationskultur kan innehålla nationskultur påpekar Hofstede att det är 
viktigt att inte ställa nationer i jämförelse mot organisationer. Nationskultur hör till 
antropologin medan organisationskultur hör till sociologin, innebörden är att 
analysnivån skiljer sig, båda är "kultur" endast perspektivet skiljer sig.  
Nationer kan endast jämföras med nationer och organisationer med andra 
organisationer (Hofstede, 2001).  
 
I denna studie kommer dessa båda synsätt på samma fenomen, kultur, att användas i 
ett kompletterande syfte för att ge en bild på vad kulturbegreppet innebär för en 
organisation. 
  
För att exemplifiera sammankopplingen mellan Pauleens resonemang med Hofstedes, 
innebärande att en ledare sätter sin prägel på organisationen utifrån de 
kulturvärderingar han är ”programmerade” av (jmf. Hofstede, 2001) är Ingvar 
Kamprad ett bra exempel.  “Ingvar Kamprads vision var att skapa en bättre vardag för 
många människor genom att erbjuda bra möbler till låga priser. Honnörsorden är 
begrepp vi förknippar med smålänningar. Hårt arbete, enkla vanor, sparsamhet.” 
(Elwin Frenkel, 2011) 
 
Som citatet bekräftar så har Ingvar Kamprad präglat företaget utifrån den kulturen 
som han är uppväxt och formad av. Även inom nationer finns enligt Hofstede stora 
variationer av hur kultur kan yttra sig och den “småländska snålheten” (s.k. 
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ekonomisk medvetenhet) utgör ett tydligt exempel på hur den småländska kulturen 
genom Ingvar Kamprad har satt sin prägel på IKEA.  
 
För att koppla till den problematiseringen en Lean-implementering kan innebära, 
kan den kulturinnebörd som ”ledaren/grundaren/inflytelserika personer” bidrar med 
ses som en ytterligare faktor som bidrar till att olika kulturella värderingar och 
attityder förs in i organisationen och utgör implikationer i form av fler skillnader att 
ta hänsyn till, när en gemensam arbetsmodell ska införas i en större internationell 
koncern. 
 

3.3 Implikationer för kulturdimensionerna i 
organisationen 

 
En grundares eller ledares värderingar är vad som formar organisationskulturen, 
men sättet på vilket kulturen påverkar organisationens medlemmar är genom delad 
praxis. Grundare/ledares värderingar är vad som blir medlemmarnas praxis. 
(Hofstede 2001:394) 
 
Speciellt två av kulturdimensionerna tillskriver Hofstede speciell betydelse för hur 
organisationskultur formas. Detta grundas på två frågor som en organisation alltid 
måste förhålla sig till, dessa är: (1) vem har makten att bestämma vad, som är starkt 
relaterat till maktdistans-dimensionen. Samt (2) vilka regler eller procedurer bör 
följas för att uppnå de önskade målen, som är starkt relaterat till 
osäkerhetsundvikande-dimensionen. De två dimensionerna om 
individualism/kollektivism samt maskulinitet/feminitet har en större påverkan på 
vilket synsätt på människorna som existerar i organisationen. 
 
En mer utförligare beskrivning av de fem kulturdimensionernas innebörd för en 
organisation, önskvärda ledarstilar samt innebörd för en Lean-implementering 
kommer under följande avsnitt att beskrivas. 
 

3.3.1. Maktdistans (MD) i organisationen 
En ojämlik maktfördelning är något som är naturligt och accepterat i de flesta 
organisationer, det kan till och med ses som en viktig förutsättning för att 
upprätthålla ordning och kontroll i organisationen. 
 
Flera forskare har visat att hög-maktdistansnationer bl.a. kännetecknas av att 
mellanchefer i dessa nationer litar mindre på sin egen erfarenhet och på 
underordnade och mer på formella regler när de löser vardagliga problem (Smith et 
al. 1994 i Hofstede 2001:103). 
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3.3.1.1 Önskad ledarstil 
För låg-maktdistansländer verkar underordnade föredra en mer konsulterande ledare 
och förväntar sig få vara med och påverka jobbrelaterade beslut. I hög-
maktdistansländer föredrogs en mer faderskaplig ledarstil i vilken de förväntade och 
accepterade en högre grad av direktiv från ledaren (Hofstede, 2001:103). 
 
För exemplet av en Lean implementering i en organisation har maktdistansen mellan 
individer betydelse för bl.a. hur beslutsprocesser ska utformas, där en Lean-kultur 
enligt Lacksonen et al. (2010) främjas av nära samarbete mellan över-underordnad 
och en jämn fördelning av ansvarsområden i arbetet, karaktäriserande för en låg-
maktdistanskultur. 
 
I ett experiment gjort av Eylon och Au (1999) gavs individer i organisationer utifrån 
olika maktdistanskulturer ett större ansvar och frihet i deras arbete. Resultatet av 
detta blev att arbetsprestationen i hög-maktdistans kulturen var sämre gentemot den 
i låg-maktdistans kulturen som var oförändrad. Skälet till detta ansågs vara att 
individer i hög-maktdistans kulturer är mer vana att få direktiv och följa regler av en 
ledare och har därför svårare att utföra arbete som inte har några tydliga direktiv. 
Resultat visar hur karaktären av en låg-maktdistanskultur innehåller fler 
överensstämmande attribut med en “Lean-kultur” än en hög-maktdistanskultur.  
 

3.3.2 Individualism eller Kollektivism (IvsK) i organisationen 
Individualism vs kollektivism har sin betydelse för i vilken grad en medlem av en 
organisation identifierar sig med organisationen, hur pass förpliktigad medlemmen 
känner sig till att uppfylla ställda krav. Kollektivistiska kulturer kännetecknas av en 
högre moralisk hängivelse åt organisationen medan det i en individualistisk kultur 
handlar om en mer egocentrisk insats från medlemmens sida, där vad som ses bäst 
för individen går före kollektivet (Hofstede, 2001). 
 

3.3.2.1 Önskad ledarstil 
IvsK visar ett starkt samband till MD, i kulturer med högt IvsK är oftast MD hög och 
vice versa. Tydliga hierarkier hänger ihop med hög individualism och platta 
organisationer hänger ihop med kollektivism. 
 
Anställda av individualistisk typ har ett högt självintresse vilket innebär att för 
optimal prestation bör organisationens intresse sammanfalla med individens. För 
kollektivistiska kulturer görs karriär genom att medlemmens prestation ses gynna 
organisationen som helhet. Individuella intressen, den anställdes eller dennes chef, 
kan bortses från om insatsen gynnar gruppen i kollektiva kulturer. 
Relationsskapande är viktigare inom kollektivistiska samhällen medan 
individualistiska kulturer är mer transaktionsbaserade (Hofstede, 2001). 
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För en Lean-implementering har denna dimension betydelse för synsättet på 
medarbetare och samarbete på arbetsplatsen. Lean-modellen, som enligt Lacksonen 
et al. (2010) förutsätter samarbete, gemensamt uppsatta mål och en helhetsbild som 
innefattar intressenter till organisationen, delar därmed fler gemensamma attribut 
med en kollektivistisk kultur än en individualistisk. 
 

3.3.3 Maskulinitet eller Feminitet (MvsF) i organisationen 
Denna dimension har en stor betydelse för vilka arbetsmål som eftersträvas i 
organisationen. I maskulina kulturer eftersträvas mer materiella eller individuella 
mål som karriär, högre lön, utbildning. I feminina kulturer är “mjukare”, 
kollektivistiska mål mer eftersträvansvärda, exempelvis: bra stämning, säkerhet, 
fysisk hälsa och fungerande samarbete (Hofstede 2001). 
 

3.3.3.1 Önskad ledarstil 
Maskulina eller feminina kulturer skapar olika typer av ideal-ledare. Den maskulina 
managern är självsäker, beslutsam och har en aggressiv betoning medan den 
feminina ledaren tar mindre plats, är mer intuitiv och söker efter konsensus. 
Positionen som ledare är mindre betydelsefull i feminina kulturer, där ledaren mer 
ses som en av de anställda. 
 
Maskulina kulturer uttrycker ett större behov av målsättning medan feminina 
kulturer prioriterar harmoniserade arbetsplatser i högre grad (Hofstede 2001:313). 
 
Denna dimension har likt individualism en betydelse för Lean-implementering i fråga 
om vilket synsätt på medarbetaren som existerar. En Lean-organisation förutsätter 
enligt Lacksonen et al. (2010) en jämställd syn på arbetsplatsen samtidigt som 
ledaren måste vara beslutsam och självsäker för att beslut snabbt ska kunna 
implementeras. Arbetsmål inom en Lean-organisation består av både individuella 
som kollektiva mål. En Lean-organisation innehåller således olika aspekter ur en 
maskulin eller feminin organisationskultur. 
 

3.3.4 Osäkerhetsundvikande (OU) i organisationen 
Osäkerhetsundvikande speglar sig i organisationens användande av teknologier, 
regler och ritualer (Hofstede, 2001). Ju starkare en kulturs benägenhet att undvika 
osäkerhet är, desto större är dess behov av att förhålla sig till regler och strukturer 
och använda teknologiska lösningar för att öka förutsägbarheten i arbetet 
(automatisering genom att ersätta människor med datorer). Kulturer med hög OU 
tenderar visa stabilare anställningsförhållanden än kulturer med lägre OU, att bevara 
relationer i organisationen är ett lämpligt sätt för båda parter att undvika osäkerheter. 
OU-toleransen i en kultur påverkar även maktutövandet i en organisation. I en kultur 
med högt OU är behovet av kontrollsystem större vilket innebär att de som styr över 
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dessa faktorer erhåller en större grad av makt i organisationen, än i kulturer där OU 
är mindre och därmed även behovet av kontroll. 

 
3.3.4.1 Önskad ledarstil 

Experiment av D´Iribarne (1998) beskriver hur två team, ett med medlemmar från 
en högre OU kultur (fransmän) och ett med medlemmar från en lägre OU kultur 
(svenskar) arbetade tillsammans. Svenskarna var mer självständiga och fann egna 
lösningar på problem, medan fransmännen arbetade på ett striktare och mer 
kontrollerat sätt med högre tendens att rapportera till sin överordnade. Ingen 
markant skillnad i resultat märktes dock, självständighet garanterade inte mer 
kreativa lösningar. (Hofstede 2001:167) 
 
Denna dimension har betydelse för Lean i form av utformningen av regler och 
struktur i arbetet, där en Lean-kultur enligt Lacksonen et al. (2010) främjas av 
medarbetare som förhåller sig inom ramen för föreskrivit arbete och standardiserade 
processer, karaktäristiskt för en högt osäkerhetsundvikande kultur.  

3.3.5 Långsiktighet eller kortsiktighet i organisationen 
Skillnaden i kulturen för denna dimension speglar sig i mer grundläggande synsätt på 
sin omvärld. Synsättet på relationer, inte bara till anställda utan även till företaget. 
Lång/korttidsorientering gör sig synlig oftast genom sin påverkan på de andra 
dimensionerna, t.ex. kollektivism har starka samband med långtidsorientering där 
man investerar för framtiden genom relationer till skillnad från att sikta på 
kortsiktiga vinningar. Lång eller kortsiktighet ses också utgöra en av förklaringarna 
till uppfattningen om att tankesättet upplevs skilja sig mellan öst- och västvärlden. 
“Öst” har generellt sett en högre långsiktighets-kultur vilket gör deras tankesätt 
främmande i många aspekter för individer i västvärlden (Hofstede, 2001). 
 
En Lean-organisation delar många av de attribut som överensstämmer med en 
långtidsorienterad kultur (Lacksonen 2010; Liker 2004; Womack & James 2003), 
där Lean-kulturen kännetecknas av ett långtidsorienterat perspektiv på 
organisationen, långsiktiga vinster, långsiktig relation till intressenter samt en 
långsiktig investering i de anställda, i form av utbildningar, interna karriärvägar och 
generell hänsyn. 
 

3.4 Lean-modellen 
 
Lean-modellen är enligt Liker (2004) uppbyggd utifrån 14 olika principer som delas 
in i fyra olika nivåer som Liker illustrerar med en pyramidmodell (se figur 2), även 
kallad “4P model”. Modellen utgörs av grundstenen “Philosophy” och följs därefter av 
“Process”, “People and Partners” och slutligen “Problem solving”. Dessa kategorier 
utgörs av olika principer och syften som kommer att redogöras för nedan.   
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3.4.1 Filosofi - Långtidsorientering 
“Filosofi” är grunden för Lean-modellen och syftar till att ett långsiktigt perspektiv på 
företagets verksamhet bör anammas. Detta innebär att ledningen bör ha långsiktighet 
i fokus när de fattar beslut, även om det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska 
mål. Denna kategori utgör enligt Liker (2004) basen för de övriga Lean-principerna. 
Womack och Jones (2003) menar att många företag som inte arbetar efter Lean-
modellen låter behoven från ägare och det resultatmässiga tankesättet från managers 
gå före fokus på att skapa värde för kunden, vilket i sig alla verksamheter grundas på. 
 
Till långtidsorientering hör aspekter som rör företaget, kunderna, anställda och 
samhällsansvar. Behandlingen av dessa frågor måste följas av ett koncist 
förhållningssätt, där engagemanget och den starka känslan för uppdraget ska vara 
nyckeln som företaget sedan ska kunna bygga vidare de andra principerna på. Viktiga 
faktorer som hör till detta förhållningssätt är att alltid göra det rätta för kunden, inte 
låta beslut underminera förtroende och gemensam respekt, använda sig av självtillit 
och ansvar för att bestämma sitt eget öde, bygga förtroende med anställda samt skapa 
ett oföränderligt syfte och en plats i historien (Liker, 2004). 
 

3.4.2 Process - Eliminera waste 
“Process”-kategorin innehåller enligt Liker (2004) de oftast synbara förändringar 
som förknippas med Lean-modellen och som företag lättast tar till sig när de inför 
Lean. Detta p.g.a. de kostnadsreducerande effekterna förändringarna inom denna 
kategori tros innebära. Kategorins huvudsyfte består av elimineringen av “waste” i 
processer. 
 
Med waste menas de aktiviteter i en process som inte tillför något värde till 
slutprodukten ur kundens perspektiv. Eliminering av waste kan förklaras med att 
hela tiden arbeta med att förbättra och standardisera processer, “de rätta processerna 
ska generera de rätta resultaten”. Flow är ett annat centralt begrepp i Leans "kärna" 
som syftar till tiden som går åt för att färdigställa en produkt. Flow som kommer att 
leda till bättre kvalitet, lägre kostnader och kortare leveranstid. Ett effektivare flow 
kräver därför att waste i form av ineffektiva aktiviteter och processer identifieras och 
elimineras (Liker, 2004). 
 
Förutsättningar för flow och kvalité i företaget görs enligt Liker genom att 
implementera en företagskultur som innebär en strävan efter att åtgärda problem 
som uppkommer direkt. 
För att lättare kunna identifiera waste kan kontrollsystem för produktionsmisstag i 
varje process användas och kvalitetsprövning införas vid färdigställandet av 
produkten. Kvaliteten ska byggas in som en princip, istället för en teknologi i 
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företaget. Därför är en form av standardisering i flödet, grunden för fortsatt 
förbättring och kvalitetsförsäkran (Liker, 2004). 
 

3.4.3 Människor och samarbeten - respektera, utmana och 
utveckla dem 

Kategorin “Människor och samarbeten” innebär enligt Liker att företaget ska utveckla 
medarbetarna och samarbeten för att öka mervärdet inom organisationen, detta 
arbetssätt utgår från ledorden “respektera, utmana och utveckla dem”. För att 
fortsätta påbyggnaden av filosofin och processerna så är nästa steg att utveckla ledare 
som grundligt förstår processerna och filosofin och som därefter kan lära ut det till 
andra. Med detta menas att man ska investera i och utveckla den personal som finns 
inom företaget, istället för att rekrytera externt. Ledarskapsprofilen bygger på en djup 
förståelse av organisationens sätt att arbeta, där huvuddelen av ledandet utgår ifrån 
ett bottom-up perspektiv. Utvecklingen av utmärkt individuellt arbete och effektivt 
team arbete, som följer företagets filosofi är därför extremt viktigt (Liker, 2004).   
 
Att hela tiden ställa krav och utmana partners, samtidigt som man hjälper dem med 
förbättringsarbete är ytterligare en parameter i denna kategori av Lean-filosofin. 
Detta görs först genom att hitta säkra partners att arbeta med och sedan utveckla ett 
samarbete som båda drar nytta av under lång tid (Liker, 2004).  
 

3.4.4 Problemlösning - Ständig förbättring och lärande 
Likers sista kategori och toppen av Lean-pyramiden utgörs av “Problemlösning”, 
vilket utmärkts av att hela tiden lösa grundläggande problem som sedan ska leda till 
ett organisatoriskt lärande. Principerna utgörs av att det ska finnas en förståelse för 
varför ett problem uppstår och det därefter ska rapporteras vidare, beslut ska inte 
fattas förhastat och med samstämmighet, där hänsyn tagits för de olika alternativen 
och sedan ska implementeringen ske snabbt (Liker, 2004). 
 
För att uppmuntra sin personal till lärande, förespråkar Lean-filosofin att personalen 
tillsammans med ledningen ska få sätta utmanande mål som ska följas upp med 
mätningar och feedback (Liker, 2004). 
 

3.5 Länken mellan Lean och Hofstedes dimensioner: 
Japan 

 
Skaparna av Lean-modellen var av japansk nationalitet och vi ser liknelser mellan 
begreppen som används för att beskriva Lean-modellen, och Hofstedes beskrivning 
av den japanska kulturen (Hofstede 2, 2013). De tydligaste parallellerna som går att 
dra mellan Lean och den japanska kulturen är den mellan filosofin utgörandes av det 
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långsiktiga tänkandet. Japan har enligt Hofstede även en lång tradition av 
osäkerhetsundvikande (Hofstede 2, 2013), vilket återspeglas i Lean-filosofin via 
standardiseringen av produktionen samt åtgärder för att höja förutsägbarheten och 
minimera variabilitet.  Att förutse och behandla problem är en del av elimineringen 
av waste för att få ett bättre flow genom produktionen, vilket kan relateras till 
Hofstedes beskrivning av den japanska kulturens strävan mot perfektion och 
disciplin (Hofstede 2, 2013). Lean-filosofin förespråkar även att man ska binda upp 
sin personal till företaget och på så vis skapa en ömsesidig lojalitet. Lång lojalitet till 
arbetsgivare är enligt Hofstede typiskt för japansk kultur, där enheten ska gå före 
individerna och distansen mellan hierarkier är låg (Hofstede 2, 2013).  
 

3.5.1 Lean utifrån Hofstedes dimensioner 
 

 
 

Figur 5. Lacksonen et al. (2010) sammanfattande resonemang om kopplingen mellan Liker och 
Hofstede.  

 
Lacksonen et al. (2010) för en diskussion om hur Hofstedes dimensioner korrelerar 
med Likers fyra kategorier som karaktäriserar Lean, det vill säga: filosofi, process, 
människor/samarbeten samt problemlösning. Vid negativ korrelation menas för 
exempelvis individualism, att när denna är negativt korrelerad så är kategorin istället 
kopplad till kollektivism. Dessa korrelationer har Lacksonen et al. (2010) konstruerat 
utifrån en teoretisk härledning för att ge en inblick av vilken av Lean-principerna som 
kan vara svårast att implementera i en särskild kultur. 
 

3.5.1.1 Filosofi och dimensionerna 
Filosofin för Lean innebär att en lång tidshorisont anammas, där företagets 
intressenter samt samhället ingår i ansvarstagandet. 
Filosofin har ett starkt samband till långtidsorientering. Långsiktigheten grundas i 
idén om att alltid handla och genomföra saker rätt med intressenter och samhället i 
åtanke, istället för att framhäva den kortsiktiga vinsten (Lacksonen et al., 2010).  
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3.5.1.2 Process och dimensionerna 
Process åsyftar huvudsakligen att eliminera all waste i processer och skapa ett flow i 
produktionen. 
 
Innebörden av att personalen ska ha behörigheten att stanna och lösa problemen i 
produktionen, utan att chefen ska behöva godkänna det, att upprätthålla flow i 
processen indikerar en låg maktdistans. Arbetet för flow, för som innebär 
arbetsutjämning och “pull-strategier”, samt att Leans incitament baseras på 
grupprestationer, innebär en organisationskultur för kollektivism snarare än 
individualism. Lean innebär en hög grad av standardiserade processer och ett arbete 
mot perfektion, vilket indikerar en kultur av högt osäkerhetsundvikande (Lacksonen 
et al 2010). 
 

3.5.1.3 Människor och samarbeten och dimensionerna 
Människor och samarbeten utgår ifrån att skapa ett mervärde inom organisationen 
genom att bygga upp och utveckla människor samt relationen till intressenter. 
 
Lean förespråkar ett ledarskap via ett “bottom-up” perspektiv som innebär att ledare 
ska vara mottagliga för information av anställda på ”golvet”, vilket återigen 
förespråkar den korta distansen i hierarkierna i en Lean-organisation och dess låga 
maktdistans. Även denna kategori förespråkar en kollektiv kultur genom att gruppens 
intressen prioriteras framför individens. Kollektivismen visar sig även genom att ett 
helhetsperspektiv på organisationen anammas där utveckling av organisationen ska 
ske tillsammans med dess intressenter. Att utveckla sina relationer med intressenter 
gör även att det skapas en tillit och ett band mellan organisationen och intressenterna, 
som är en säkerhet för organisationen. Detta pekar även på ett positivt samband till 
en osäkerhetsundvikande kultur (Lacksonen et al., 2010). 
 

3.5.1.4 Problemlösning och dimensionerna 
Leans principer om problemlösningen syftar till att främja en lärande organisation 
genom reflektion och ständig förbättring samt att ta väl genomtänkta beslut som 
sedan snabbt ska implementeras. 
 
Tyngdpunkten på problemlösning i organisationen och främjandet av egna initiativ 
för personalen för att lösa problem, indikerar en kort maktdistans mellan chefer och 
underordnade där även flera personer än absolut nödvändigt involveras i besluten. 
Den låga maktdistansen mellan auktoriteter och det faktum att beslut ofta sker 
gruppbaserat, är karaktäristiskt för en kollektivistisk kultur. Strävan mot perfektion 
genom ständig förbättring och tyngdpunkten på att alltid leverera hög kvalité är 
aspekter som indikerar en maskulin kultur. 
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Principerna om problemlösning indikerar ett tydligt osäkerhetsundvikande, där 
vikten av att vara överens förutsätter att konflikter undviks samt att mycket resurser 
läggs på kartläggningen av processer för att inte fel ska kunna uppstå. Principerna om 
en lärande organisation med långsiktig förbättring bör gynnas av en 
långtidsorienterad kultur. (Lacksonen et al., 2010) 
 

3.5.2 Sammanfattning Lean som kulturdimensioner 
En sammanfattning av ovanstående resonemang innebär en “Lean-kultur” med 
följande karaktär utifrån de fem kulturdimensionerna: 

• Låg Maktdistans 
• Högt Osäkerhetsundvikande 
• Låg Individualism (innebärande hög kollektivistisk karaktär) 
• Hög Maskulinitet 
• Hög Långtidsorientering 
 

3.6 Teorikritik 
 
Hofstedes arbete har citerats flitigt av efterföljande forskare sedan det först 
publicerade på 1980-talet men det har också mötts av en hel del kritik (Kirkman, 
Lowe & Gibson, 2006). I en översikt av Hofstedes arbete och liknande replikationer 
gjorda av andra forskare, gjord av Kirkman et al. (2006) tas bland annat problemet 
med inkonsekvensen av att olika slutsatser utifrån olika analysnivåer förekommer, 
exempel som ges är bl.a. att kollektivismdimensionen har funnits positivt korrelera 
med jobbtillfredställelse på individnivå, medan motsatsen funnits gälla för 
nationsnivå. Inkonsekvensen i Hofstedes forskning bidrar till en viss skepsis mot dess 
trovärdighet och teorier som utförligt kan förklara vad skillnaden i dessa olika 
analysnivåer beror på lyser i dagsläget med sin frånvaro (Kirkman et al. 2006). 
Hofstede har även kritiserats från många håll utifrån att hans slutsatser om nationer 
förutsätter nationell homogenitet och förbiser kulturell variation inom nationens 
gränser (McSweeney, 2002). Hofstedes motargument bygger ofta på att hänsyn 
måste tas till vilken analysnivå som antas som utgångspunkt, och i fallet av 
överdriven nationell homogenitet, hävdar Hofstede att inbördes nationella skillnader 
är av mindre betydelse då det oftast är just skillnader mellan nationer som är det 
intressanta att jämföra (Hofstede, 2002). 
Om Hofstedes resultat är trovärdiga eller valida är en aspekt vi inte närmre kommer 
att undersöka i denna studie, men hans material bidrar med en god möjlighet att 
finna kulturella skillnader hos olika populationer.  Den breda tillämpningen av 
Hofstedes resultat indikerar att hans forskning är trovärdig nog för att finna 
kulturella skillnader mellan nationer (Kirkman et al. 2006). En studie av Tang och 
Koveos (2008) menar att Hofstedes teorier är fullt tillämpbara för jämförande studier 
av nationer men pekar på vikten av att den teori som ligger till underlag för sådana 
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nationella jämförelser är väl anpassad till den specifika undersökning som görs (Tang, 
& Koveos, 2008). 
 

3.7 Summering av teori 
 
I detta avsnitt följer en summering av vad som tagits upp under teoriavsnittet med 
betoning på vilken innebörd dessa delar har för resten av uppsatsen. 
 

3.7.1 Kultur 
Teorikapitlet inleddes med ett avsnitt till för att redogöra den generella innebörden 
av kulturbegreppet samt beskriva några definitioner av begreppet vi funnit utifrån 
några kända forskare inom ämnet.  
 
Efter att en generell beskrivning av kulturbegreppet gjorts, gick vi närmare in på 
Geert Hofstedes kulturteori, som även utgör huvudreferens för denna uppsats 
kulturperspektiv.  
 
Hofstede har delat in kulturbegreppet i fem dimensioner bestående av maktdistans, 
osäkerhetsundvikande, individualism/kollektivism, maskulinitet/feminitet samt 
långtidsorientering.  En generell innebörd av dessa redogjordes för, där deras 
betydelse inom en nations- eller "samhällskultur" beskrevs. För varje dimension 
framgick även en tabell med nyckelskillnader som är relevanta för de 
organisationskulturer som vi kommer att koppla till senare i analysen. För varje 
dimension redogjordes även för hur andra forskare inom ämnet behandlat detta 
synsätt och på vilket sätt dessa skiljer sig från Hofstede.  
Syftet med "andra forskares synsätt" var att bidra med en mer mångfacetterad bild av 
kulturbegreppet och påvisa att flera synsätt på kultur existerar, som i vissa fall även 
motsäger Hofstedes. Hofstede själv påpekar att olika traditioner inom forskningen 
påverkar också uppfattningen om hur en organisationskultur bör vara.  Vi vill påvisa 
att det finns skilda tolkningar av kulturbegreppet och dess innehåll och att en 
medvetenhet om detta bör ligga i läsarens bakhuvud genom hela uppsatsen.    
 
Nästa stycke tog upp en utförligare beskrivning av nationskulturens koppling till 
organisationskulturen, En koppling som förutsätter en förståelse för hur denna 
uppsats syfte ska uppnås. 
 
Nationskulturen spelar enligt Hofstede en viktig roll i organisationskulturen och vi 
visade med hjälp av även andra referenser, som forskar inom relaterade områden 
som organisationskultur och organisationsförändring (bl.a. Pauleen 2007 samt 
Beuleens et al. 2002) vilken roll kultur har för organisationen. 
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I nästa avsnitt: "implikationer för kulturdimensionerna i organisationen" kopplades 
Hofstedes dimensioner med organisationskultur ihop genom att beskriva 
implikationer och konsekvenser av kulturen. Exempel gavs på den praktiska 
innebörden för dessa i en organisatorisk kontext. Detta stycke syftade till att bidra 
med kunskap om hur kännedom om dessa kulturdimensioner kan användas för att 
utforma och utveckla en organisation. Varje underrubrik avslutades med att visa 
deras eventuella innebörd för kulturella aspekter i Lean-modellen. 
 

3.7.2 Lean 
Det andra huvudområdet för uppsatsen, Lean, tas här upp med först en beskrivning 
av de kategorier och principer som Liker (2004) delat in modellen i, som vi senare 
ska visa även har en kulturell innebörd.  
 
Kulturkopplingen till Lean-modellen fördjupas genom en redogörelse för de 
kulturaspekter vi identifierat i Lean-modellen och deras samband till olika kulturella 
begrepp utifrån Hofstedes beskrivning av den japanska kulturen. Denna koppling kan 
relateras till det avsnitt under kulturkapitlet, där nationskulturens koppling till 
organisationskulturen beskrevs. 
 
Därefter redogjordes för Lacksonen et als. resonemang om hur Lean-modellens 
kategorier, var och en, innebär kulturella aspekter som kan kopplas till Hofstedes 
kulturdimensioner. Lacksonen et als. resonemang mynnar ut i hur en "optimal" 
Lean-kultur ser ut, med avseende på vilka attribut den uppvisar utifrån Hofstedes 
kulturdimensioner. Den "Lean-kultur" Lacksonen et al. beskriver visar även många 
likheter till hur Hofstede beskriver den japanska kulturen, vilket stärker kopplingen 
mellan organisation- och nationskultur. Avslutningsvis i stycket görs en 
sammanfattning av Lean-modellen i form av kulturdimensionerna, härledd från 
Lacksonens et al. beskrivning av Lean utifrån Hofstedes dimensioner. Syftet med att 
beskriva denna koppling mellan Lean-modellen och kultur är att genom att anamma 
ett kulturellt synsätt på Lean-modellen jämförbart med ett kulturellt synsätt på en 
organisation, kan detta användas i syfte att anpassa en implementering av Lean-
modellen i organisationen. 
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4. Metod 

 
Under följande avsnitt kommer först en generell beskrivning av studiens 

metodologiska överväganden, vetenskapliga förhållningssätt och 
undersökningsdesign att redogöras för. Metodavsnitt beskriver sedan den 

kvantitativa samt kvalitativa studien var för sig, där respektive studie redovisas 
utifrån genomförande, trovärdighet samt brister. 

__________________________________________________________ 

4.1 Val av ämne 
 
Vid tidpunkten för val av uppsatsämne hade en av oss kontakt med en 
ekonomistyrare (controller) på ett större företag. Vi såg chansen att kunna koppla vår 
uppsats till en verklighetsförankrad problemställning i ett företag och tog därför 
kontakt med controllern för att undersöka möjligheterna att skriva vår uppsats i 
samarbete med dennes företag. 
 
Vi gavs ett möte där vi möttes av en mängd förslag och angreppsvinklar som alla var 
relaterade till det specifika företagets verksamhet. Feedbacken vi fick från mötet blev 
en utgångspunkt för att formulera en problemställning som efter många 
överväganden slutligen resulterade i den kombinationen av Lean och kultur som vi 
till slut beslöt oss för att skriva om. 

4.2 Metod - genomförande 
 
Vi ämnar i denna uppsats att skapa en bild av organisationskulturerna i de företag 
som utgör delar av Koncern X, där Företag X och Ukrainska X kommer att utgöra 
uppsatsens fallföretag. Till grund för denna bild kommer Hofstedes fem 
kulturdimensioner att ligga. Vi kommer att bilda oss en uppfattning om 
organisationskulturen genom att dels bilda en uppfattning utifrån 
nationskulturvärderingar och dels en uppfattning om organisationskulturen hos 
respektive organisation. För att genomföra detta har vi valt att använda oss av en 
metodkombination bestående av en kvantitativ och kvalitativ studie. Bilden av 
nationskulturvärderingarna kommer att bildas med den kvantitativa studien genom 
att mäta kulturdimensioner utifrån Hofstedes nationskulturenkät. Bilden av 
organisationskulturen kommer att ges av den kvalitativa studien utifrån intervjuer i 
respektive företag. Studierna utgör tillsammans vår helhetsbild av 
organisationskulturen som kommer att utgöra underlag för analysen där deras 
kompabilitet gentemot Lean-modellen utifrån kulturella aspekter undersöks. 
 
Vid insamling av data kommer vad Saunders, Lewis samt Thornhill (2007) beskriver 
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som den deduktiva ansatsen, att användas, innebärandes att vi problematiserar från 
befintlig teori och sedan återkopplar inhämtad empiri gentemot tidigare teori (se 
figur 9). Teorier som vi tidigare i denna uppsats presenterat är inom områdena för 
Lean, nationskultur och organisationskultur, samt hur samband ser ut mellan dessa 
teorier. Insamlad empiri kommer sedan att utgöra grunden för att komplettera 
tidigare teori.  
 
Utifrån uppsatsens syfte och de förutsättningar som gavs för insamling av empiri, har 
det ej funnits något behov av sekundärdata. 
 

4.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

4.3.1  Val av kulturellt synsätt 
Vår studie innebär en undersökning av kultur inom organisationer. Olika synsätt på 
kultur innebär olika konsekvenser för hur kultur kan tolkas och vilka slutsatser som 
kan dras. Vi kommer här redogöra för dessa synsätt på kultur och motivera det 
synsätt som valts för denna uppsats. 
Ett begrepp som först bör redogöras för, som ofta hänvisas till i samband med kultur, 
är antropologi. Utifrån en enkel definition kan antropologi beskrivas som läran om 
människosläktets utveckling, där läran om kultur utgör en central del, olika synsätt 
på kultur innefattas därför oftast inom antropologin. (Nationalencyklopedin, 2013) 
 
En genomgång av studier där organisationsteori har kombinerats med kulturteori 
gjord av Linda Smircich (1983) delar upp kombinationen av dessa i fem områden 
utifrån studiernas olika syften och grundläggande antaganden. De olika områdena 
eller teman där organisations- och kulturteori har studerats tillsammans delas i 
Smircich översikt in i följande: 

• Komparativ management (comparative management) 
• Företagskultur (corporate culture) 
• Organisatorisk kognititon (organizational cognition) 
• Organisatorisk symbolik (organizational symbolism) 
• Omedvetna processer och organisation (unconscious processes and 

organization) 
 

Dessa fem områden representerar alla olika koncept om kultur utifrån olika 
antropologiska antaganden, kombinerat med olika organisationsteoretiska 
antaganden. Det forskningstema vi kopplar till i denna uppsats är det benämnt 
som: ”Organisatorisk symbolik”. 
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Antropologiskt 
kulturkoncept 

Forskningstema Organisationsteoretiskt koncept 

Kultur som ett instrument 
till för att tjäna mänskliga 
biologiska och 
psykologiska behov 

Komparativ 
management 

Organisationen är sociala 
instrument för att uppfylla 
uppgiften 

Kulturfunktioner som en 
anpassningsbar, 
föreskrivande mekanism. 
Den sammanför individer 
till sociala konstruktioner 

Företagskultur Organisationer som 
anpassningsbara organismer 
existerande utifrån processen av 
utbyte med omgivningen. 

Kultur är ett system av 
delad kognition. Den 
mänskliga hjärnan 
genererar kultur genom 
brukande av ett ändligt 
antal regler 

Organisatorisk 
kognition 

Organisationer är system av 
kunskap. ”Organisation” är en 
subjektiv uppfattning som delas av 
organisationens medlemmar i olika 
grad, och framträder i regel-
liknande former. 

Kultur är ett system av 
delade uppfattningar och 
symboler. Symbolisk 
handling måste tolkas, 
läsas eller dechiffreras för 
att bli förståelig. 

Organisatorisk 
symbolik 

Organisationer är mönster av 
symbolisk diskurs, ”Organisation” 
upprätthålls genom symboliska 
former som språk som främjar 
gemensamma uppfattningar och 
delade verkligheter. 

Kultur är en föreställning 
av det undermedvetnas 
infrastruktur 

Omedvetna 
processer och 
organisation 

Organisatoriska former och praxis 
är manifestationen av omedvetna 
processer 

 

Tabell 6. Smircich kultursynsätt (Smircich 1983:) 
 
Det kulturella konceptet den ”organisatoriska symboliken” representerar är även 
gemensam med Hofstedes syn på kultur ”som delade uppfattningar och symboler 
som måste tolkas för att kunna förstås”. Vår uppgift i denna uppsats är enligt 
Smircich således att tolka de kulturella fenomen vi finner utifrån våra studier och 
som Smircich beskriver det: visa hur kultur är relaterad till handlingar i mänskliga 
konstruktioner (jmf. settings). (Smircich 1983:350) 
 
För att få en representativ och tillräckligt mångfacetterad bild av hur symboliken 
uttrycker sig i organisationen skriver Smircich att forskaren kan använda sig av olika 
typer av bevis för att presentera den mångfacetterade och komplexa bild som krävs 
för att fånga upp denna symbolik och dess innebörd (Smircich 1983:351). 
Denna mångfacetterade och komplexa bild ställer krav på ett visst djup som vi i 
denna studie ämnar tillgodose genom att komplettera den kvantitativa 
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enkätundersökningen med en mer ingående och tolkningsbar data i form av 
intervjuer. 
 
Ett alternativt synsätt att se organisationskultur på, ges inom sociologin, skillnaden 
från det tidigare nämnda kulturkonceptet kan beskrivas med att inom sociologin kan 
organisationer betraktas ha kultur, medan inom "den organisatoriska symboliken” 
kan organisationer istället betraktas vara kultur. Ett av forskningstemana inom 
Smircich fem huvudområden som representerar detta “socio-kulturella” synsätt 
är ”Företagskultur”. (Smircich 1983) 
 
Cameron och Quinn, (2006) beskriver det sociologiska synsättet som konkurrerande 
mot antropologin på grund av de olika bakomliggande antagandena. Författarna 
menar att dessa synsätt har olika betydelse för när en organisationsförändring ska 
behandlas. Antingen genom att följa den sociologiska metoden och fokusera på 
organisationen i helhet som utgångspunkt för analys. Eller följa den antropologiska 
metoden och fokusera på gemensamma attribut hos olika kulturer, sammanställa 
dessa och använda som en uppskattning av den övergripande organisationskulturen 
(Cameron & Quinn, 2006). Smircich kategoriserar dock dem båda som olika 
antropologiska ”koncept”.  
 
Oavsett hur dessa synsätt kategoriseras hade konsekvensen av att tillämpa det 
sociologiska synsättet för denna uppsats, inneburit att kopplingen mellan individens 
nationskultur-grundade värderingar och den organisationskultur som formas, varit 
svårare att motivera.  
 
Om organisationer enligt sociologin är självutvecklande kulturfenomen tolkar vi det 
som att de i mindre grad präglas av nationskulturens värderingar än vad de enligt 
"antropologins" innebörd kan göras. Hofstedes synsätt innebär att 
nationsvärderingarna utgör organisationskulturens kärna och att dess synliga 
kulturfenomen, symboler och praxis är olika former av uttryck av denna kärna, vilket 
indikerar en stark och klar koppling mellan de två. 
 
En naturlig följd av att anamma Hofstede som huvudreferens är konsekvenserna av 
det "antropologiska" synsätt han anses representera, vi har förhållit oss till detta 
genom att ta hänsyn till de konsekvenser detta synsätt har för de kulturella 
kopplingar och samband som följer i denna uppsats, samt vilka slutsatser som kan 
göras. 
 
Vi har tagit upp det sociologiska synsättet för att visa ett alternativt förhållningssätt 
för att ge oss perspektiv på hur kulturella fenomen kan tolkas på andra sätt än ur 
Hofstedes synvinkel. 
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Olika synsätt på kultur har härmed beskrivits och hur dessa synsätt har använts inom 
tidigare litteratur tillsammans med organisationsteori. Med dessa har det 
antropologiska synsätt som Hofstedes representerar, som även är anammat i denna 
uppsats, också beskrivits. För att ge förståelse för andra synsätt på kultur har även 
Cameron och Quinns sociologiska synsätt tagits upp, som anses konkurrera med 
Hofstedes, vi har sedan redogjort för hur vi förhåller oss till detta.  
 
I nästa metodstycke motiveras och argumenteras för vårt metodval, innebärande en 
kombination av kvantitativ och kvalitativ ansats. Det kommer även redogöras för hur 
det utifrån denna metodkombination är möjligt att få en enhetlig bild av 
organisationskultur. Denna motivering sker med hjälp av modellen för den sociala 
konstruktivismen. 
 

4.3.2 Social konstruktivism 
Social konstruktivism innebär kort: olika teoretiska förklaringar av hur den sociala 
verkligheten och konkreta sociala företeelser är strukturerade och fungerar. 
(Wennerberg, 2010:69). 
 

 
 

Figur 6. Social konstruktivism (Wennerberg 2010:70) 
 

Denna modell, utformad av Berger och Luckmann anses enligt Wennerberg 
(2010:170) representera den ursprungliga formen av social konstruktivism, modellen 
presenterar en “helhetsteori om det sociala”. 
 
Det teoretiska resonemanget bakom modellen innebär att samhället är något som 
skapas av människor, den är alltså en mänsklig produkt. Samtidigt utgör samhället 
en objektiv verklighet som vi kan studera, men det utformas genom de vanor som vi 
utvecklar. När dessa vanor sprider sig (externaliseras) till flera människor uppstår 
institutioner, som kommer att utgöra samhället som en mänsklig produkt 
(institutioner). När nya människor föds så finns redan dessa institutioner. Man 

    

Människor med vanor Externalisering 

Internalisering 

Institutioner 

Objektivering 

Social verklighet En social individ 
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förklarar dem för barnen och de socialiseras in i det som redan finns, d.v.s. den 
objektiva verkligheten internaliseras i barnet (internalisering). Genom de vanor och 
roller, vilka vi som barn gör till vår verklighet genom att internalisera  den, 
så ”konstrueras” vår bild av den sociala verkligheten i oss som sociala individer (en 
social individ). (Gustavsson, 2002:71) 
 
Kort sagt innebär den sociala konstruktivismen enligt Gustavsson att det finns en 
objektiv verklighet som avspeglas i sociala konstruktioner. Vår upplevelse av tillvaron 
föregås av en social och gemensam föreställning av vad saker och ting är (Gustavsson, 
2002:72).  
 
Genom den metodkombination vi använder i denna uppsats ämnar vi presentera 
denna "verklighet" ur ett mångfacetterat perspektiv, det kvantitativa med det 
kvalitativa, för att ge en bild som fångar upp några av de komplexa aspekter som 
denna verklighet beskrivits med. 
 
Det sätt som ”verkligheten” beskrivs på enligt den sociala konstruktivismen går även 
att relatera till en liknande beskrivning av den kvantitativa och kvalitativa 
forskningsmetodens karaktäristiska. Bryman och Bell (2003) beskriver kvantitativ 
forskning som en uppfattning om den sociala verkligheten som går ut på att den 
utgör en “yttre och objektiv verklighet”, i vårt fall nationskulturen. Den kvalitativa 
innehåller istället karaktäristiska som “en bild av den sociala verkligheten som en 
ständigt föränderlig vetenskap som hör till individernas skapande och konstruerande 
förmåga”, i vårt fall organisationskulturen. (Bryman & Bell 2003:40) 
 
En statisk bild av nationskultur har skapats utifrån den kvantitativa metoden 
kompletterad med en mer djupgående, utförligare beskrivning av organisationskultur 
utifrån den kvalitativa metoden. Syftet med metodkombination i denna uppsats är 
således att bidra med flera olika perspektiv på kultur utifrån vår kvalitativa och 
kvantitativa kombination. 
 

4.3.3 Tidigare studier gjorda med triangulering och relaterade 
till organisationskultur 

En studie av organisationskultur med liknande strategi har använts av bland annat 
Zamanou och Glasers (1994). Zamanou och Glasers menar att ett studium av 
organisationskultur passar bra för en flerstrategisk forskningsansats som 
triangulering, eftersom flera metoder kan användas för att fånga kulturella element 
och processer. Vår studie har likt deras använt en statisk bild av kultur utifrån den 
kvantitativa undersökningen till grund för en mer djupgående, beskrivande studie 
utifrån den kvalitativa undersökningen. (ur Bryman & Bell 2003:503) 
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Även Yauch och Steudel (2003) genomförde en studie utifrån trianguleringsmetoden 
där de skulle undersöka organisationskulturen i två företag. Dessa båda menar att en 
djupare förståelse för organisationskulturen kunde nås genom att kombinera de båda 
metoderna. De menar dessutom att kombinationen kunde minska partiskheten och 
öka validiteten i studien.  
 
Detta kan relateras till vår studie där vi genom vår enkät har kunnat erhålla en statisk 
bild av kultur, möjlig att presentera på ett relativt objektiv sätt. Till skillnad mot 
intervjuerna som inneburit vissa subjektiva val för hur de skulle presenteras samt 
vilka delar som ska ligga till grund för analys i uppsatsen. 
 
Jicks (1979, ur Yauch & Steudel, 2003) tar upp fördelen utifrån den holistiska 
beskrivning en metodkombination kan erbjuda och menar att det möjliggör för att 
finna en unik varians som inte hade funnits med endast en metod. Syften som även vi 
hoppas kunna uppnå bättre med vårt val av triangulering. 
 

4.3.4 Metodkritik - Triangulering 
Argumenten mot kombinerade strategier utgörs ofta av att strategierna hävdas 
representera oförenliga uppfattningar om hur den sociala verkligheten ska studeras 
och att de leder till olikartade kunskapsteoretiska konsekvenser (Bryman & Bell 
2003:501). 
 
Sale, Lohfield och Brazil (2002, ur Yauch & Steudel, 2003) menar på att det inte går 
att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod eftersom att metoderna inte studerar 
samma fenomen och att respektive fenomens intresse är annorlunda. Däremot tror 
Sale et al. (2002) att en kombination kan göras om syftet är att komplettera en studie, 
vilket även överensstämmer med det syfte trianguleringsmetoden spelar i denna 
uppsats.  
 
Med hänsyn till trianguleringsmetoden för- och nackdelar ansluter vi oss till den del 
av forskningsvärlden som anser metodkombination vara genomförbar utifrån det 
kompletterande syfte som bl.a. Sale, Lohfield och och Brazil (2002, ur Yauch & 
Steudel, 2003) tillskriver metoden, samt det holistiska syfte som metoden kan tillföra 
enligt Jicks (1979, ur Yauch & Steudel, 2003).  
 
Under metodstycket har hittills vårt synsätt på kultur, samt val av metodkombination 
redogjorts för. 
 
Nästa stycke kommer gå djupare in på upplägget för den kvantitativa samt kvalitativa 
studien i form av undersökningsdesign.  
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4.4 Undersökningsdesign 
 
För att klargöra hur denna uppsats är uppbyggd ska vi här redogöra för uppsatsens 
undersökningsdesign samt hur vi gått tillväga för få en analyserbar bild av kultur. 
 
För den kvantitativa undersökningen skickades enkäter ut via mail hos respektive 
organisations arbetsplats. Den kvantitativa bilden av kulturdimensionerna har 
därefter kompletterats med en kvalitativ undersökning i syfte att ge en bild av hur 
denna kultur uttrycker sig som praxis i organisationen.  
 
Studien har inneburit ett försök att komplettera en kvantitativt utformad bild med en 
kvalitativ undersökning för att skapa förståelse för hur organisationskultur är 
relaterad till nationskultur i de organisationer som ingår i Koncern X och därigenom 
även förstå hur värderingar är relaterade till praxis. 
 

4.4.1 Hur kultur kan mätas 
Den teoretiska utgångspunkten för kultur i denna uppsats har kommit att 
representeras av Hofstedes arbete. Även om det finns andra forskare inom området 
inriktade på kultur för organisationer, Schwartz, (1999); Trompenaar (2010); House, 
(2004 ur Bik, 2010) har ingen av dessa varit lika generösa som Hofstede med att dela 
med sig av enkätmaterial och analysverktyg, som möjliggjort för egna studier i ämnet, 
vilket medfört till Hofstede som en central referens i denna uppsats. Hofstedes metod 
att mäta kultur på är kvantitativt datainsamlande utifrån enkätundersökningar. Vi 
har i denna uppsats även använt oss av Hofstedes teorier för att analysera vår 
kvalitativa datainsamling, men mer utförligt om detta beskrivs under avsnitt 4.5 
Analysmetod nedan.  
 
Hofstedes kvantitativa metod innebär att en bild av nationskultur skapas utifrån de 
fem kulturdimensionerna maktdistans, Individualism, Maskulinitet, 
Osäkerhetsundvikande och Långtidsorientering.  
 

4.4.2 Operationalisering av nationskultur 
Hofstede’s enkät för att kvantitativt mäta dessa kulturdimensioner är konstruerad 
utifrån fyra frågor för respektive dimension.  
Enkäten innehåller 26 frågor där 20 av frågorna härrörs till dimensionerna och 
resterande sex frågor berör demografisk bakgrund hos respondenten, som i denna 
uppsats används bl.a. för att säkerställa att respondenten uppfyller våra uppsatta 
kriterier om nationell behörighet (se avsnitt 4.6.1 Enkätens genomförande och 
urval).  
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20 frågor för fem kulturdimensioner är uppdelade i fyra frågor för respektive 
dimension som efter sammanställning ger ett slutligt värde för den respektive 
dimensionen. 
Varje enskilt svar i enkäten ges ett värde mellan 1-5 och för att få ett värde på 
kulturdimensionen för den totala populationen sammanställs enkätsvaren och ett 
medelvärde för varje svar räknas ut.  
 
För en utförligare beskrivning av kvantitativ operationalisering av nationskultur se 
exempel i Appendix A. 
 

4.5 Analysmetod 
 
Analysen har genomförts utifrån två angreppsvinklar där den kvalitativa samt 
kvantitativa undersökningen utgjort de båda utgångspunkterna. I analysen förs ett 
resonemang om organisationens kompabilitet till Lean utifrån den undersökta 
nationskulturen samt organisationskulturen. 
 
Den kvalitativa analysen har utgått från en teorikoppling mellan empirin till 
uppsatsens teoretiska referensram. Utifrån Hofstedes beskrivningar av 
karaktäriserande fenomen för hans kulturdimensioner har organisationerna utifrån 
intervjusvaren kopplats och jämförts med dessa karaktärsdrag. Organisationen har 
givits en övergripande tolkning utifrån det helhetsintryck den uppvisat inom den 
aktuella kulturdimensionen. 
 
Analysen har genomförts utifrån följande moment: 

1. En kulturell analys av de enskilda svaren utifrån intervjuerna om 
organisationskultur. Utifrån varje enskilt svar har sedan en helhetsuppfattning 
om organisationens kulturella karaktär för den aktuella kulturdimensionen 
bildats. 
 

2. Nästa steg har inneburit en jämförelse av de kulturella attribut som 
identifierats i organisationen med de kulturella attribut Lean’s principer bäst 
gynnas av. Ett övergripande resonemang om organisationens kompabilitet till 
Lean-principerna förs. 
 

Det sista momentet i analysen innebär att vi involverar även den kvantitativa 
undersökningen där ett resonemang utifrån kompabilitet utifrån dels 
organisationskultur (den kvalitativa undersökningen) samt nationskultur och 
kompabilitet utifrån dessa båda.  
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Slutligen ges en sammanfattad bild av vad nations- och organisationsstudien för den 
specifika kulturdimensionen visat, och organisationernas kompabilitet till Lean 
utifrån detta. 

 
 

Figur 7. Analysmodell 
 
Figur 11 visar processen för analysmetoden. Först redogörs vilken kultur som 
identifierats i organisationen utifrån intervjuerna. Denna kultur ställs sedan mot 
olika Lean-principer och ett resonemang kring kompabilitet mellan denna kultur och 
Lean-principerna förs. Slutligen inkluderas även den kvantitativa undersökningens 
resultat för att ge en sammanfattad bild av kompabilitet och kultur. 
 

4.6 Nationskulturstudien- Enkäten 
 
Denna studie är ämnad att mäta kulturdimensionerna hos populationen i respektive 
företag i Sverige och Ukraina med hjälp av Hofstedes nationskulturenkät (se Bilaga 1). 
 

4.6.1 Enkätens genomförande och urval 
Enkäten distribuerades ut via mail och vi började med att skriva ett 
introduktionsmail med enkätens syfte, som via vår kontaktperson på Företag X, 
skickades ut för vidare distribution till företagsledare inom Koncern X. Efter detta 
skickade vår kontaktperson ut enkäten till 30 personer i Företag X och företagsledare 
i Ukrainska X skickade ut enkäten till 30 personer i sitt respektive företag.  
Bedömningen av respondenturval för enkäten gjorde således av cheferna på 
respektive företag. I Ukrainska X är 170 personer anställda och på Företag X är 200 
personer anställda.  
 
En påminnelse gick senare ut riktade emot respondenterna som inte svarat på 
enkäten efter en viss period, något som Bryman och Bell (2003) menar kan användas 
som åtgärd för att minska bortfallen. Totalt fick vi in 20 svar från de svenska 
respondenterna och 22 svar från de ukrainska. Kriteriet vi hade för att 
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respondenterna skulle ingå i den slutliga sammanställningen av data, var att deras 
nationalitet skulle vara densamma som den nation som företaget är verksamt i. 

 

4.6.2 Trovärdighet 
Beroende på typ av studie har olika kriterier betydelse för hur studiens trovärdighet 
kan bedömas. För kvantitativa studier som rör mätningar av olika slag anses kriterier 
som validitet och reliabilitet vara av speciell vikt. Dessa båda kommer för den 
kvantitativa studien att redogöras för nedan. 
 

4.6.2.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten avgör pålitligheten hos ett mått på ett begrepp och avgörs utifrån tre 
faktorer (Bryman & Bell, 2003): 
 
(1) Stabilitet - avgörs utifrån hur mycket resultaten fluktuerar och hur pass mycket 
måtten påverkas av yttre omständigheter, dvs.; fås samma resultat om studien mäts 
vid olika tillfällen eller av olika respondenter? 
 
(2) Intern reliabilitet - avgör hur pass korrelerade olika indikatorer för ett begrepp är 
med varandra, dvs. hur pass stark är den inbördes relationen mellan måtten, en 
faktor som är av extra betydelse för denna studie eftersom måtten utgör en skala eller 
ett index. 
 
(3) Interbedömarreliabilitet - har att göra med om en tolkning av resultaten sker, hur 
pass olika kan tolkningen ske beroende på bedömare? (Bryman & Bell, 2003) 
 
Då enkäten i denna studie är en replika av Hofstedes egna enkät för 
kulturdimensioner finns redan en hel del befintliga argument för studiens reliabilitet. 
Vi kommer nedan att ta upp Hofstedes viktigaste punkter i dessa argument utifrån de 
tre reliabilitetsfaktorerna, samt poängtera vårt förhållningssätt till detta. 
 
(1) Hofstede har konstruerat sina frågor syftade att spegla värderingar hos 
människan. De värderingar som ska speglas bygger på relativt stabila förhållanden 
som härrör från faktorer som arv, historia och sociala system m.m. Hofstede förklarar 
variationer i resultaten som uppkommer inom samma nation, beroende på skillnader 
i respondenternas ålder, generation och tidsanda. Hofstede härleder själv likheter i 
dagens kulturella värderingar till värderingar som existerade så långt tillbaka som till 
romartiden. Hofstede utförde även sin studie under två perioder mellan 1967-1973 
som styrkte deras stabilitet. (Hofstede 2001) 
 
Vårt förhållningssätt är att stabiliteten till stor del är beroende av urvalsstorleken 
samt yttre faktorer som kan påverka respondentens värderingar. Urvalsstorleken i 
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vårt fall uppgick till 30 respondenter per företag där vi fick in mellan 14-22 svar från 
företagen (se Bilaga 3). Huruvida dessa svar är representativa för de hela 
organisationerna är svårt att sia om, då det fanns mellan 50 -200 anställda på 
respektive företag, där representativiteten får anses vara bättre i Ukrainska X än i 
Företag X.   
 
Den påverkan yttre faktorer kan ha haft är svåra att spekulera kring, men 
förutsättningarna för denna studie och den studie Hofstede genomförde bör, enligt 
den uppfattning vi bildat utifrån vad vi läst, vara likartade. Vi anser därmed att vår 
studie bör ha blivit påverkad av yttre faktorer i samma grad som Hofstedes. 
 
(2) Frågornas interna reliabilitet stöds till stor del av omfattande 
korrelationsundersökningar som gjorts på data från ett underlag av mer än 116 000 
respondenter från olika länder, plus ett antal replikationer (Hofstede, 2001). Två av 
Hofstedes dimensioner är dock särskilt ifrågasatta (Hofstede, 2001:215,292). Dessa 
är individualism/kollektivism, samt maskulinitet/feminitet. Hofstede har valt att 
behandla dessa som två dimensioner medan det samtidigt finns argument för att 
dessa bör utgöra fyra åtskilda dimensioner. Hofstede försvarar sitt val med att 
skillnaden på hur de behandlas beror på vilken analysnivå som valts. På individnivå 
kan en människa vara både maskulin och feminin, både individualistisk och 
kollektivistisk, medan han funnit att på nationsnivå är det övervägande det ena eller 
det andra som gäller. 
 
Hofstede själv försvarar detta med att resultaten ej kan användas för tillämpning på 
individnivå. Vårt förhållningssätt är att konsekvent förhålla oss till Hofstedes egna 
instruktioner och ämnar inte uttala oss om eventuella variationer i svaren mellan 
individer. Det stöd som finns för korrelationerna, varierar visserligen mellan de fem 
dimensionerna, men utgör ändå ett statistiskt signifikant stöd som gör att vi kan 
betrakta dess korrelation med förtroende (Taras et al., 2010). 
 
(3) Hofstedes syfte var att utifrån sin undersökning dra olika typer av slutsatser om 
hur kultur präglar organisationer. Vår tolkning av resultaten bygger på tidigare teori 
inom ämnet där även andra forskares synsätt tagits under hänsyn.  I bilaga finns all 
underliggande empiri att läsa för den som vill ta ställning till subjektiviteten i vår 
presentation. Vi uppmanar till ett kritiskt förhållningssätt av de tolkningarna som vi 
har gjort. 
 

4.6.2.2 Validitet 
Validitet utgår från om indikatorerna mäter begreppet som ska mätas. I denna enkät 
utgörs begreppen som ska mätas av de fem kulturdimensionerna. 
Validiteten kan i denna studie ifrågasättas utifrån om enkätens frågor verkligen 
mäter de kulturdimensioner som åsyftas samt hur pålitliga kulturdimensionerna är. 
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Validiteten är därmed relevant inom dessa aspekter: 
 
(1)   Hur tolkas frågornas innehåll av respondenterna? 
 
(2)  Sker tolkningen av texten korrekt? 
 
(3) Hur pålitliga är kulturdimensionerna? 
 
Vi förhåller oss till dessa validitetsaspekter på följande sätt: 
 
(1)  För att uppnå validitet får inte frågorna tolkas olika av olika respondenter. Det 
faktum att studien är utarbetad av forskare och generellt vedertagen i forskarvärlden 
bör tillgodose tillräckliga validitetskrav för en uppsats av denna typ. Vi anser det över 
vår förmåga och kapacitet att ifrågasätta denna punkt av validitet 
 
(2)  Konstruktionen för enkätundersökningen har inneburit att respondenten i 
enkäten utgiven till Ukrainska X varit tvungen att läsa och besvara den på ett språk 
som inte är dennes modersmål. Respondenternas läs- och skrivkunnighet i engelska 
har uppgetts vara god men feltolkningar kan aldrig bortses från helt. Vi har förhållit 
oss till detta genom att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av Hofstedes 
originalenkät som fanns att tillgå på engelska (Hofstede 3, 2013) där vi förutsätter att 
denna har blivit noga utarbetade för sitt syfte. Det enda fall där egen text utformades 
var för att bidra med en liten introduktion till respondenten om enkätens syfte och 
vilka som står bakom den. Denna text bedömde vi inte ha någon påverkan på hur 
frågorna kunde besvaras, men finns att läsa i bilaga så att en egen bedömning av 
detta hänseende kan göras. 
 
(3) Blodgett, Bakir och Rose (2008) har genomfört en undersökning för att testa 
validiteten i Hofstedes fyra första dimensioner, maktdistans, individualism, 
maskulinitet och osäkerhetsundvikande. De kom fram till att dimensionerna saknar 
ytvaliditet, vilket betyder att måtten inte kan spegla de olika begreppen som utgörs av 
dimensionerna. Blodgett et al. (2008) genomförde även ett Cronbach-alpha test för 
att testa konsekvensen för dimensionerna, där det framgick att ingen av 
dimensionerna var pålitlig. Blodgett et al. (2008) framhäver dock att kritiken inte ska 
framföras alltför kritiskt mot Hofstedes forskning, utan att det istället ska leda till ett 
framtida mer validiskt mått. I brist på tillgängligheten till andra forskares ramverk 
för datainsamling av nationskultur så är detta en möjlig risk som måste tas med för 
värderingen av de resultat som erhålls.  
 

4.6.3 Generaliserbarhet 
Kultur kan enligt Hofstede (2001) endast generaliseras till en specifik grupp 
människor. Vi ämnar för denna studie inte att generalisera vår nationsstudie till hela 
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den respektive nationen i vilken den besvaras, den specifika grupp människor 
Hofstede talar om generaliseras i denna studies fall till den grupp av människor som 
utgör respektive organisations population. 
 
Vårt behov av generalisering uppgår till de populationer som utgör respektive 
organisation. Den bild av nationskultur som uppges för respektive organisation 
representeras av det urval av respondenter som svarade på enkäten. För Ukrainska X 
besvarades enkäten av 22 utav 170 anställda och i Företag X av 20 utav 200 (se Bilaga 
3 för svarsfrekvenser). Hur pass väl detta kan anses representera organisationen är 
ett val som därmed varje läsare som tar del av resultaten själva måste ta ställning till. 
 

4.6.4 Brister i studien 
Hofstede studie har kritiserats för att en enkät inte är ett lämpligt sätt för att 
noggrant bestämma och mäta kulturell skillnad. Hofstede har försvarat sig genom att 
nämna att enkät inte är den enda metoden för att mäta kultur, men att det bör 
betraktas som en av dem. Studien har även ifrågasatts för att antalet dimensioner inte 
kan rättmätiga tillräckligt med kulturella skillnader, vilket Hofstede instämmer i (El-
azez Safi, 2010).  
 
Eftersom enkäten var skriven på engelska och svenska, finns en möjlighet att 
feltolkningar av respondenterna i Ukraina kan ha gjorts, då engelska inte är deras 
modersmål. Vi har, utifrån vår kontaktpersons försäkran om att den engelska 
språknivån är på god nivå, dock valt att bedöma risken för feltolkning som så pass 
liten att den inte kommer att vara avgörande för något resultat.  
 

4.7 Organisationskultursstudien- Intervjuer 
 
Denna studie ämnar ge en bild av hur organisationskulturen yttrar sig i 
organisationerna Företag X och Ukrainska X genom intervjuer med personal på 
företagen. 
 

4.7.1 Utformning av intervjuguiden 
För att uppnå målet att få intervjupersonerna att relatera till kulturaspekter inom 
respektive organisation, togs inspiration frågornas utformning av Bangs (1999) 
intervjuguide för organisationskultur samt från Hofstedes teori om 
organisationskultur och Lacksonen's beskrivning av en Lean-kultur.  
 
Utifrån dessa referenser utformades en intervjuguide med frågor som skulle kunna ge 
en bild av hur Hofstedes fem kulturdimensioner gestaltas i organisationerna. Syftet 
med organisationskultursstudien medförde att intervjun tog sig en deskriptiv och 
fokuserad form, där enligt Kvale och Brinkmann (2009) en beskrivning utifrån 
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organisationskulturella aspekter kan lägga grunden för en bild av 
organisationskulturer utifrån intervjuguiden. Frågorna formades för att ge 
beskrivande svar, som ibland följdes upp av följdfrågor som uppkom efter nya 
funderingar eller i förtydligande syfte.  
 
Följande är en redogörelse för de nyckelord vi använt i frågorna, utifrån litteratur 
från ovan nämnda referenser, för att få en kulturbild av organisationen utifrån varje 
dimension.  
 
Maktdistans 
- Relationer mellan över- och underordnad 
- Initiativtagande 
- Medverkan vid beslut 
 
Individualism 
- Belöningssystem 
- Stämning 
- Relationer mellan avdelningar 
- Engagemang 
 
Maskulinitet 
- Stämning 
- Resultat vs Kundnöjdhet 
 
Osäkerhetsundvikande 
- Regler 
- Standardisering 
 
Långtidsorientering 
- Relation till intressenter 
- Karriärvägar 
- Etiskt förhållningssätt 
 
Vi började intervjuerna med frågor om intervjupersonens position, arbetsuppgifter 
och antal år i företaget. Efter frågorna relaterade till kulturdimensionerna avslutade 
intervjuerna med frågor om Lean och hur intervjupersonerna tyckte att 
implementeringen gick och vilka sorters svårigheter som de upplevde fanns. 
 

4.7.2 Utförande och urval 
Vi gavs möjligheten att själva välja vilka personer som skulle intervjuas, vilket gjorde 
att vi kunde få personer som uppfyllde våra kriterier (se avsnitt 4.6.3 Kriterier för 
intervjuobjekt och urval). Alla intervjuer hölls på Företag X kontor, där anställda 
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från Ukrainska X var på besök. De svenska intervjupersonerna hade innan intervjun 
fått ta del av skriftlig och muntlig information om intervjuns innehåll, medan de 
ukrainska intervjupersonerna fick hålla tillgodo med en föregående muntligt given 
information, då vi inte på förhand hade vetskapen om vilka ukrainare som vi skulle 
intervjua. Syftet med detta var att få respondenterna att tänka igenom ämnet för att 
kunna ge mer genomtänkta och välformulerade svar. 
 
Medvetna om att vi skulle intervjua personer från en annan kultur och att olika 
kulturella faktorer påverkar förhållandet mellan intervjuare och respondent, försökte 
vi använda oss av ett enkelt engelskt språkbruk när vi intervjuade ukrainarna (Kvale 
& Brinkmann, 2009).  
 
För att öka sannolikheten till uppriktiga svar så förklarade vi innan intervjuerna att 
de skulle behandlas anonymt. Bandspelare användes vid intervjuerna för att få med 
all information och för att kunna ha fullt fokus på intervjun och slippa orosmoment 
med att ta anteckningar. Analysen blir även enklare att genomföra med en ordagrann 
återgivning av intervjun tillgänglig. Personerna gav alla sitt erkännande till att bli 
inspelade innan intervjun genomfördes. Båda författarna av denna uppsats deltog vid 
alla intervjuer, för att på så vis kunna diskutera eventuella tolkningarna eller 
meningsskiljaktigheter om svarens innebörd vid ett senare tillfälle (Repstad, 2007). 
Vid intervjun med respondent 1 (F1) i Företag X, misslyckades inspelningen och 
därför gjorde vi direkt efter intervjun anteckningar av vad respondenten svarat på de 
olika frågorna, när vi fortfarande hade svaren färska i minnet, för att kompensera för 
detta genomfördes en extra intervju inom Företag X. Intervjun med respondent 2 i 
Ukrainska X genomfördes på svenska då personen ifråga, pratade flytande svenska, 
de resterande intervjuerna i Ukrainska X gjordes på engelska.  
 
Mindre anpassningar av intervjuguiden gjordes allt eftersom vi erhöll mer kunskap 
om organisationens specifika karaktär, vi upplevde även att frågorna bättre kunde 
reflektera sitt syfte genom att anpassa dem efter respondentenens position i företaget. 
 

4.7.3 Kriterier för intervjuobjekt och urval 
För att få en representativ bild av organisationskulturen satte vi upp två 
minimumkrav som intervjupersonerna var tvungna att uppfylla, kriterierna som 
sattes upp var: 
 
(1)  att de skulle ha arbetat på företaget i minst två år, samt 
(2) att de skulle ha olika hierarkiska positioner i företaget. 
 
Dessa kriterier sattes upp för att vi skulle få intervjuobjekt som är någorlunda inlärda 
i organisationen och som kan ge olika perspektiv utifrån deras olika nivåer inom 
företaget. 
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De intervjupersoner som vi fick från respektive företag var följande. 
 

Företag X 
• Intervjuperson 1 (F1): Applikationsutvecklare som arbetat på företaget i tre år. 
• Intervjuperson 2 (F2): Vice president of application operation, 

sektionsansvarig för en sektion som håller på med drift och har arbetat på 
företaget i 15 år. 

• Intervjuperson 3 (F3): Business Controller med ekonomiskt ansvar som 
arbetat på företaget i åtta år. 

• Intervjuperson 4 (F4): Teamleader som ansvarar för fördelning och 
organisering av projekt i den dagliga verksamheten i ett team, har arbetat på 
företaget i 15 år.    

 
Ukrainska X 

• Intervjuperson 1 (U1): Teamleader som fördelar uppgifter och planerar projekt 
och arbetar med olika servrar som varierar beroende på kund, arbetat i 
företaget i sex år. 

• Intervjuperson 2 (U2): IT-ingenjör som hjälper till med lingvistik, arbetat på 
företaget i två år. 

• Intervjuperson 3 (U3): Teammanager med uppgift att planera arbetet för sitt 
team, organisationsutveckling samt samarbete med ledningen, arbetat på 
företaget i sju år. 

 

4.7.4 Trovärdighet 
För kvalitativa studier har andra trovärdighetstermer utvecklats än de för 
kvantitativa studier, bättre anpassade till den kvalitativa studiens särskilda karaktär. 
De termer som används för att beskriva trovärdigheten för en kvalitativ studie är 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet till att styrka o konfirmera. 
(Bryman & Bell 2003). En beskrivning av organisationskultursstudien utifrån dessa 
termer följer nedan. 

 
4.7.4.1 Tillförlitlighet 

För att tillförlitligheten för en kvalitativ datainsamling ska anses trovärdig krävs att 
det ses över vilka personer som intervjuas och att även värdet av informationen som 
fås analyseras (Bryman & Bell, 2003). Vi hade möjlighet att välja personer som skulle 
intervjuas och kunde därför se till att de uppfyllde de kriterier som vi ställt för att 
anse dem representativa för organisationskultur. 
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4.7.4.2 Överförbarhet 
Med överförbarhet menas att datainsamlingen ska bestå av en noggrann beskrivning 
av data som inhämtades, för att på så vis andra forskare ska kunna göra en 
bedömning av hur överförbar data är till andra situationer (Bryman & Bell, 2003). 
 
För att åstadkomma denna överförbarhet har vi transkriberat intervjuerna i sin 
helhet och även gjort empirin tillgänglig efter begäran, i syfte att möjliggöra, för den 
som önskar, att använda sig av detta material till underlag för egen användning eller 
granskning. 

 
4.7.4.3 Pålitlighet 

Pålitligheten i en kvalitativ studie bedöms utifrån hur väl de olika delarna i studien 
har granskats, tillgänglighet till empiri och intervjumaterial för granskaren är därmed 
en viktig aspekt (Bryman & Bell, 2003). 
 
De personer som har granskat vår uppsats under studietiden är vår handledare samt 
vår seminariegrupp. För att förenkla deras granskning har vi försökt att i så stor mån 
som möjligt framföra allt vårt material vid möten och sedan använt oss av den 
feedback som vi fått tillbaka för eventuell justering. 
 

4.7.4.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Att kunna styrka och konfirmera en studie görs genom att forskaren innehar ett 
opartiskt agerande vid studien och att forskaren inte låter sig medvetet påverkas av 
studieobjektet (Bryman & Bell, 2003). 
 
För de enskilda intervjutillfällena har vi så gott vi kunnat försökt uppnå denna 
opartiskhet genom att förhålla oss till de i förväg konstruerade frågorna och genom 
att presentera empiri på ett så objektivt sätt som möjligt och även inkludera 
transkriberingarna i bilagor samt utlämna ljudupptagningarna av intervjuer vid 
begäran. 
 

4.7.5 Generaliserbarhet 
Vårt behov av att generalisera denna kvalitativa studie utgörs av att vi vill få en bild 
av respektive organisations organisationskultur utifrån våra intervjuobjekt. 
 
Detta kan åstadkommas genom en analytisk generalisering som innebär antingen ett 
skapande av teorier eller genom att finna mönster till andra tidigare teorier från 
resultatet (Lundahl & Skärvad, 1999). Vår generalisering av denna studie utgörs av 
funna mönster från tidigare teorier om organisationskultur som jämförts med vårt 
resultat. Utifrån denna jämförelse gör vi vår generalisering om hur 
organisationskultur gestaltas i respektive företag. Huruvida organisationskulturen i 
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Företag X och Ukrainska X kan återges av fyra personer i en organisation av 200 
personer respektive tre personer i en organisation av 170 personer, är en aspekt varje 
läsare av denna uppsats själv får ta under hänsyn, tillsammans med de kriterier för 
representation av företaget som vi ställde upp för intervjupersonerna (se avsnitt 
4.6.3).  
 

4.7.6 Brister i studien 
 

Under intervjuernas gång upptäckte vi vissa brister i den intervjuguide vi utformat 
som innebar att formuleringen av vissa av frågor inte riktigt uppfyllde det som var 
vårt syfte med dem. Nedan följer en redogörelse för vissa av frågornas relevans. 
 
Efter intervjuerna framgick det att utformningen av intervjuguiden kunde varit mer 
anpassad till intervjupersonens position och typ av organisation vi undersökte. 
Personernas skilda positioner innebar skilda perspektiv i samma organisation, 
exempelvis vid fråga om vilka KPI:er som upplevdes existera, gavs svar som 
kännetecknade KPI:er för de specifika positionerna, snarare än KPI:er generella för 
organisationen i helhet. Vilka KPI:er som kännetecknar organisationen i helhet blir 
därför svårare att uttala sig om i denna fråga. 
 
Vissa av frågor kunde tydliggjorts mer för att undvika att frågorna tolkats olika av 
personerna, exempelvis upptäckte vi att ukrainarna inte hade samma uppfattning om 
vad ett företags “ethic approach” innebar som de svenska intervjupersonerna, vilket 
medförde vissa bortfall i svaren.  
 
Även relevansen av de svar som ficks utifrån frågan om ”skedde standardisering för 
att uppnå kvalité”, kan ifrågasättas. Syftet med frågan var att få indikationer på hur 
man förhöll sig till ”osäkerhet” i processer, genom att standardisera arbetsmetoder 
eller i genomförande på något sätt. Intervjupersonerna relaterade istället till, inom 
organisationen, vedertagna ”standarder” som ISO-certifikat och mer övergripande 
arbetsmodeller, som inte riktigt fångade upp den osäkerhets-aspekt vi var ute efter. 
 
Alla dessa brister har vi fått ta hänsyn till vid analysen genom att betrakta vissa av 
svaren som bortfall, då deras innehåll inte varit relevant utifrån det  som frågan 
syftade att få besvarat.  
 
En annan konsekvens av brister i frågorna kan enligt Bryman och Bell (2003:157) 
beskrivas som skevhet i svaren. Vid de tillfällen då vi fått förklara frågorna ytterligare 
och ge exempel på svar uppstod fall där den intervjuade kan ha svarat, som Bryman 
och Bell beskriver det, medhållande och socialt önskvärt. Innebörden är att den 
intervjuade svarade enligt vad den uppfattade var ett önskvärt svar från vår sida. 
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Vi har förhållit oss till detta genom att ta hänsyn till de situationer där 
intervjuobjekten kan ha uppgett skeva svar, t.ex. situationer där vi gett ytterligare 
förklaring till frågorna, gett svarsexempel och situationer där intervjupersonen verkat 
osäker men svarat ändå. Dessa svar har kritiskt bedömts med hänsyn till de brister i 
trovärdighet de kan ha inneburit och har endast ingått i analysen i de fall vi varit 
övertygade om att de reflekterar intervjuobjektets åsikt.  
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5. Empiri 

 
Empiriavsnittet är uppdelat för respektive nations- samt organisationskulturstudie. 
Vi kommer först redogöra för utfallet av nationskulturstudien och sedan för utfallet 

av organisationskultursstudien. 
__________________________________________________________ 

5.1 Resultat nationskultursstudien 
 
Nedanstående diagram är en sammanställning av den uträkning som följde från 
anvisningarna av Hofstedes nationskulturenkät (se Bilaga 2). Diagrammets absoluta 
värden är som tidigare beskrivits inte meningsfulla ur ett isolerat perspektiv, det som 
diagrammet syftar till att visa är populationernas relativa position gentemot varandra. 
Värdena är med i syfte att bidra med en uppfattning om de relativa skillnadernas 
storlek. 

 
 

Diagram 2. Resultat av nationskultur 
 

5.2 Resultat organisationskultursstudien 
 
Resultatet av organisationskulturstudien presenteras i form av en sammanfattning av 
intervjuerna grundade på nyckelord som tagits fram ur intervjusvaren. Svaren och de 
nyckelord som tagits fram har kategoriserats efter vilken kulturdimension frågorna 
var relaterade till för att få en enklare översikt av resultatet. Med andra ord, alla svar 
som gavs på frågor relaterade till Maktdistans har kategoriserats för sig, likaså för de 
resterande kulturdimensionerna. Nyckelorden som följande sammanfattningar är 
grundade på finns att se under Bilaga 4 i tabellform. Transkriberingar av intervjuerna 
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finns även dessa att tillgå under Bilaga 4. Även ljudinspelningar av intervjuerna 
gjordes och kan lämnas ut mot begäran. 
 
Först att presenteras är Företag X där respondenterna utgjordes av F1, F2, F3 samt 
F4, därefter presenteras Ukrainska X utifrån respondenterna U1, U2 samt U3.  
 

5.2.1. Beskrivning av resultat för Företag X 
Utifrån Maktdistans ger Företag X ett övervägande intryck av att ha en vänskaplig 
relation mellan chefer och underordnade med stor del uppmuntran till egna inititativ 
från cheferna. Graden av delaktighet i beslut anges vara hög. 
 
För kollektivism/individualism anges en lagkänsla existera mellan de anställda på 
varje avdelning med en känsla av ”vi mot dom” mot andra avdelningar. 
Kommunikationen anses vara god och ske öppet till både chefer som andra anställda. 
Belöningar för prestationer upplevs vara till stor del individbaserade till skillnad från 
gruppbaserade. 
 
Utifrån maskulinitet/feminitet återkommer beskrivningarna om god laganda och 
indivdbaserade belöningar och incitament. 
 
Inom kategorin för frågor relaterade till osäkerhetsundvikande anses en frihet 
inom ”ramen” för att hantera sina arbetsuppgifter finnas. En viss standardisering av 
hur arbetsprocessen sköts uppges även existera. Mycket regler upplevs existera, 
många oskrivna och uppföljningen av dessa varierar beroende på typ av regel. Alla 
uppger att de delar ett engagemang för företaget, även om det kan bli bättre. 
 
Till Långtidsorienterade frågor beskrevs en låg personalomsättning som är normal 
för branschen. Samtliga upplevde att det fanns karriärvägar inom företaget. 
Angående externt förhållningsätt angavs att det var fokus på att bygga relationer till 
kunden och kundnöjdhet. Ingen klar uppfattning om företagets etiska 
förhållningssätt uppgavs av någon av respondenterna. Angående om företaget 
upplevs fokusera på kundrelation eller resultat ansågs en balans finnas mellan de 
båda.  
   
I kategoring ”övrigt” är nyckelord från svar på generella och mer övergripande frågor 
samlade. På frågor om typ av nyckeltal ges olika svar beroende på vilken nivå och 
avdelning det mäts på. Respondenterna upplever inget behov av personalrepresentat 
för att konfrontera överordnad med problem, dock finns personalrepresentat i 
koncernledning och som fackrepresentant. Tre av de fyra anser sig kunna identifiera 
sig med företaget och dess värderingar medan den fjärde vill hålla ett visst avstånd. 
Hur pass snabbt nyanställda anses integrera sig med gemenskapen på företaget 
upplevs olika med svar som varierar från en vecka till ett halvår. Uppföljningen på 
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arbete från överordnad uppges vara olika för olika respondenter men en 
standardiserad tidsrapportering finns tillsammans med schemalagda möten med 
överordordnad då uppgiften kräver de. Kundfokuset upplevs som stort. Ingen 
upplever att företaget exponerar sig speciellt mycket offentligt.    
 
På frågor om respondenternas erfarenhet av Lean i företaget är de alla överens om att 
trots att de kommit en bra bit på vägen finns mycket kvar att göra, några menar att 
funktionerna är ”leanade” men att ett visst engagemang saknas hos de anställda för 
att de ska anse sig vara ett helt ”Leant” företag.  
 

5.2.2 Beskrivning av resultat för Ukrainska X 
I frågor som rör Maktdistans uppger respondenterna i Ukrainska X att egna initiativ i 
arbetet beror på person, uppgift och position. Relationen till överordnade anses god 
och vänskaplig. 
 
På frågor som rör Individualism/Kollektivism uppges en god atmosfär och  ”team 
spirit” finnas mellan arbetskolleger. Bonusar och incitament för god prestation 
uppges vara mestadels individbaserade.  Stämningen och samarbetet mellan olika 
avdelningar uppges även det vara gott och värderingar på arbetsplatsen upplevs 
kretsa kring värdet av människor och samarbete. 
 
För maskulinitet/feminitiet beskrivs en god atmosfär mellan personalen och en god 
lagkänsla på företaget. Bonusar upplevs baserade på individuella prestationer. 
 
På frågor under kategorin osäkerhetsundvikande anges att arbetssättet upplevs vara 
standardiserat. Det finns hängivelse till jobbet och att slutföra arbetsuppgiften, även 
om det kan innebära övertid. Regler och normer i företaget upplevs ligga på 
en ”normal” nivå. 
   
På frågor om långtidsoientering uppges bland annat personalomsättningen som låg, 
och företaget anses ta hand om sina anställda. Samtliga anger att företaget erbjuder 
karriärvägar för sina anställda. Olika svar ges på om fokus ligger på kund eller 
resultat men det anses finnas en balans mellan de båda. Ingen kännedom om externa 
förhållningssätt uppges av två av de tre respondenterna medan den tredje anser sig 
känna till dem väl, de två uppger att det är samma som Företag X.  
 
På övriga frågor uppger två av respondenterna att fokus ligger på nyckeltal kopplade 
till kundnöjdhet, medan den tredje upplever ett resultatinriktat fokus. Alla tre 
överenstämmer i att de kan identifiera sig med företagets värderingar. 
Tillgängligheten till företagsinformation upplevs olika av de tre, från god till 
otillräcklig.  Tid för nyanställda att komma in i gemenskapen på företaget uppges 
ligga mellan 1-2 månader. På frågan om grad av uppföljning från överordnade ges 
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även här olika svar, från ”normal” nivå till endast om andra är beroende av arbetet 
som utförs.  
 
På frågor om respondenternas erfarenhet av Lean-implementering i företaget svarar 
de att processen just inletts. Vissa steg i Lean implementeringen anses skippas då 
engagemanget saknas. Det anses även att de redan arbetat på ett liknande sätt 
tidigare utan att ha kallat det Lean.  
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6. Analys 

 
Under följande avsnitt kommer vi att redogöra för vår insamlade empiri utifrån en 

jämförelse med tidigare teorier för att därigenom karaktärisera 
organisationskulturerna utifrån ett Lean-perspektiv. 

__________________________________________________________ 
 
Leans kategorier kommer i denna analys att kartläggas mot den kulturella karaktär 
Företag X samt Ukrainska X uppvisat utifrån nations- och 
organisationskultursstudien. Analysens disposition är som följer: 

• Organisationskulturen ur kulturdimensionen 
En beskrivning av resultaten i den kvalitativ. Här görs en kartläggning av de svar vi fått 
från intervjuerna, mot vår teoretiska referensram för den aktuella kulturdimensionen. 
Kartläggningen resulterar i ett resonemang om vilken organisation som kan anses högre 
eller lägre i förhållande till varandra i den aktuella dimensionen. 

 
• Nationskulturen ur kulturdimensionen 

En beskrivning av resultaten i den kvantitativa undersökningen och innebörd av dessa 
resultat för organisationernas förutsättningar för Lean.  
 

• Lean kategori 
En beskrivning av Lean-principernas kulturella karaktär för den aktuella 
kulturdimensionen. 

 
• Organisationskulturen i förhållande till Lean kategorin ur kulturdimensionen 

En jämförelse mellan organisationskulturen vi redogjort för, och principerna i Lean-
kategorin. 

 
• Sammanfattning: Vad våra studier visat 

Här redogör vi för hur vi kategoriserar organisationerna för den aktuella 
kulturdimensionen samt deras förutsättningar för en Lean-implementering utifrån 
nationsstudien- samt organisationsstudien. 
 

Innan analysen inleds kan först en kort sammanfattning från teorin om de fyra 
Lean-kategorier krävas: 
 
Lean filosofi - “Filosofi” är grunden för Lean-modellen och syftar till att ett långsiktigt 
perspektiv på företagets verksamhet bör anammas. Detta innebär att ledningen bör 
ha långsiktighet i fokus när de fattar beslut, även om det sker på bekostnad av 
kortsiktiga ekonomiska mål. Denna kategori utgör basen för alla övriga Lean-
principer. 
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Lean processer -Processer syftar till att skapa “flow” och eliminera “waste”. Principer 
för att åstadkomma detta innebär att minska variabilitet och standardisera processer 
där medarbetare vill följa regler och ogillar osäkra omständigheter. 
 
Lean människor och samarbeten - Människor och samarbeten innebär för en Lean-
organisation att utveckla medarbetare till att följa företagets filosofi. Filosofin 
karaktäriseras av en lojalitet till det egna företaget och även en respekt för betydelsen 
av företagets intressenter. 
 
Lean problemlösning - Principerna inom kategorin problemlösning innebär att 
problem ska lösas genom noga uttänkta beslut som bygger på reflektion och 
noggrann förståelse för situationen, syftet är att uppnå en lärande organisation som 
strävar mot ständig förbättring. 
 

6.1 Lean och organisationerna ur Maktdistans 
 
I organisationskultursstudien har frågor rörande relationer mellan under- och 
överordnade, informationstillgång, frihet i arbetet och påverkan av beslut ingått för 
att beskriva organisationen ur en maktdistans aspekt. 
 

6.1.2 Organisationskulturen ur ett MD-perspektiv 
För båda organisationerna visade intervjupersonerna överensstämmelse med en mer 
låg än hög maktdistanskultur, utifrån en jämförelse med Hofstede (2001), där 
Ukrainska X visade fler karaktäristiska för en högre maktdistans än Företag X. 
 
Den låga maktdistansen framgick tydligast genom den nära relation och öppna 
kommunikationen mellan chefer och underordnade som intervjupersonerna beskrev. 
Intryck gavs av en något högre respekt för auktoritet i Ukrainska X där 
intervjupersonerna uppgav nyckelord som “respective” och “formal”, medan det i 
Företag X mer refererades till nyckelord som “vänlig” och “lättsam” stämning. 
 
Företagsövergripande information beskrevs som lättillgänglig och öppen inom 
Företag X, medan det inom Ukrainska X gavs delade uppfattningar om denna, 
tillgängligheten beskrevs olika beroende på vilken hierarkisk nivå den intervjuade 
befann sig på. Intrycket från den lägst hierarkiska var att “mer hade varit uppskattat” 
medan den på högsta nivå beskrevs som tillräcklig. Vi tolkar utifrån detta den 
ukrainska organisationen som något mer hierarkiskt uppbyggd än den svenska, vad 
gäller tillgång till information. 
 
I båda organisationerna beskrevs det att personalen har friheten att ta egna beslut, 
där det i Företag X beskrevs som en “frihet under ansvar”. I Ukrainska X uppgavs 
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ledningen se positivt på att det tas egna initiativ och initiativ är viktigt för att kunna 
bli befordrad, även om det i Ukrainska X uttrycktes ett behov av att följa protokoll. I 
båda företagen var personalen till stor mån med och påverkade beslut som härrörde 
deras arbete, vilket utifrån Hofstedes (2001) teorier kan relateras som 
kännetecknande för en låg-maktdistanskultur.  
 

6.1.3 Nationskulturen ur ett MD-perspektiv 
Ur nationskultursstudien blev resultatet för den ukrainska och svenska populationen 
relativt lika. Utifrån Lacksonen et al. (2010) kan detta tolkas som lika förutsättningar 
för företagen att implementera de Lean-principer som berörs av 
maktdistansperspektivet. 
 

6.2 Leankategorierna och MD 
 
En helhetsbild av maktdistansen i organisationskulturen har härmed redogjorts för. 
Nedan följer en beskrivning av de Lean kategorier som enligt Lacksonens 
resonemang ställer krav på Maktdistans. 
 

6.2.1 Process och Maktdistans 
Denna kategoris principer förutsätter en jämn maktfördelning så att anställda själva 
kan ta ansvar för och se över och stoppa processer för att rätta till eventuella fel. 
Process-principer rör även standardisering samt utjämning av arbete. Överordnade 
måste också själva involvera sig för processer på “golvet”. Denna kategori gynnas av 
en låg maktdistans i organisationen (Lacksonen et al., 2010). 
 

6.2.1.1 Organisationskulturen och processer för MD 
Den jämna maktfördelningen och nära samarbetet mellan över/underordnad i 
organisationerna har tidigare beskrivits och visar karaktären för en låg 
maktdistanskultur inom de båda. Inom båda organisationerna uppges att det dagliga 
arbetet och processerna följer föreskrivna standards för att främja kvalitén, vilket bör 
underlätta kompabiliteten för arbetsprocesser till Lean. 
 

6.2.2 Människor samarbeten och Maktdistans 
Principer för denna kategori innebär chefer som leder via vägledning, coaching och 
förespråkar företagets filosofi. Företaget anställer och tränar personal för att ta egna 
initiativ och delta i produktionen och problemlösningen. Principerna gynnas av en 
låg maktdistans-kultur (Lacksonen et al. 2010).  
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6.2.2.1 Organisationskulturen och människor samarbeten för MD 
Relationen mellan chefer och underordnade beskrevs som vänlig i båda företagen och 
kommunikationen fungerade också bra. En större respekt för auktoritet uttrycktes i 
Ukrainska X samtidigt som upplevt samarbete beskrev som gott. Initiativtagande 
beskrevs uppmuntras från ledningen i Företag X, men att initiativen skulle hållas 
inom “ramen”. Även i Ukrainska X uppgavs egna initiativ krävas för många 
arbetsuppgifter, där en viss kreativitet ibland kunde behövas för att lösa problem. U1 
beskrev att för att klättra i företaget krävs ofta att man uppvisar egna initiativ och 
kreativitet. En aspekt som kan peka mot en högre maktdistans i Ukrainska X är 
beskrivningen av U3, om behovet att “följa protokoll”, medan inom Företag X endast 
“frihet” och “frihet inom ramen” uppgavs i svaren. 
 

6.2.3 Problemlösning och Maktdistans 
Principen innebär att personalen ska få ansvar för processer för att identifiera och 
lösa problem för att uppnå målet att skapa en ständig förbättring. 
Problemlösningsbeslut ska följas av grundligt övervägande som leder till beslut 
genom samstämmighet och konsensus. Dessa principer gynnas av en låg maktdistans 
kultur (Lacksonen et al., 2010). 
 

6.2.3.1 Organisationskulturen och problemlösning för MD 
I båda företagen framgår det att uppföljningen är låg, i de flesta fall endast relaterade 
till tidrapporter, och att man till stor mån ansvarar för sitt eget arbete. Alla beskriver 
att de kan vara med och påverka beslutsprocesser som rör deras arbete, som kan 
härröras till att konsensus eftersträvas i båda organisationerna.  
 
Hur grundligt en beslutprocess går till gavs ingen klar uppfattning av i Ukrainska X, i 
Företag X beskrevs att beslut indelades i typ av nivåer och ekonomisk betydelse som 
därefter hamnade på olika berörda avdelningar. Grundliga beslutsprocesser verkar 
således finnas. 
 

6.2.4 Resultat: Vad studierna visat (MD) 
En jämförelse av våra intervjusvar med Hofstedes teorier om maktdistans har visat 
att båda organisationerna visar karaktären av en låg maktdistans. I analys av 
intervjuerna har vi kopplat fler nyckelord i de ukrainska intervjuerna till fler 
“högre” maktdistansrelaterade begrepp än de svenska utifrån Hofstede (2001). 
Nationskultursstudien har visat lika förutsättningar med ingen relevant skillnad i 
dimensionen medan en generellt sett låg maktdistans har identifierats i båda 
organisationerna utifrån organisationskultursstudien, med indikationer på en något 
högre i Ukrainska X. 
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6.3 Lean och organisationerna ur 
Individualism/Kollektivism 

 
I vår studie av organisationskultur har frågor rörande stämning, belöningar, 
engagemang och relationer ingått för att få en bild av organisationernas 
individualism-dimension. 
 

6.3.1 Organisationskulturen ur ett Individualism/Kollektivism 
perspektiv 

Intervjupersonerna i Företag X ger indikationer på en mer kollektivistisk än 
individualistisk kultur. En hög laganda och god atmosfär på arbetsplatsen beskrevs, 
som stöds av ledningen i form av att team-buildings och aktiviteter utanför jobbet 
anordnas. De flesta intervjupersonerna i Företag X identifierar sig med företaget och 
anser att företaget vill deras bästa.   
 
I Ukrainska X beskrivs en liknande kollektivistisk kultur främjas i organisationen. 
Intervjupersonerna beskriver en stark gemenskap till den egna gruppen som beskrevs 
som vänner och att familjär stämning förelåg, medan tillhörigheten till företaget är 
något intervjupersonerna gav delade uppfattning om, som medförde att en enhetlig 
bild av Ukrainska X var svår att få.  
 
Båda organisationerna beskrevs som relativt platta organisationer, där distansen 
mellan hierarkierna var låga, kännetecknande för kollektivistiska kulturer, enligt 
Hofstede (2001).  
 
Vid anställning av personal tenderade det vara en balans mellan meriter och 
personlighet som avgjorde anställningen, men där personlighet var lite övervägande. 
En av intervjupersonerna i Ukrainska X menade på att det inte går att vara alltför 
petig, då det inte finns så stor tillgång av utbildat folk i Ukraina. När fokus ligger på 
personlighet snarare än meriter vid anställning i ett företag, menar Hofstede (2001) 
att det antyder en kollektivistisk kultur. I båda organisationerna var största delen av 
belöningarna individbaserade, vilket enligt Hofstede tyder på en mer individualistisk 
kultur.  
 

6.3.2 Nationskulturen ur ett Individualism/Kollektivism 
perspektiv 

Från studien av nationskultur framgick att värdena för dimensionen IvsK var lika 
mellan den svenska och ukrainska populationen. Förutsättningarna för Leans 
principer bör ur denna aspekt vara lika för de båda populationerna. Enligt Lacksonen 
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et als. (2010) resonemang skulle inga slutsatser om eventuella anpassningar för Lean 
kunna göras utifrån detta resultat.  
 

6.4 Leankategorierna och Individualism/Kollektivism 
 
En helhetsbild av maktdistansen i organisationskulturen har härmed redogjorts för. 
Nedan följer en beskrivning av de Lean kategorier som enligt Lacksonens 
resonemang ställer krav på Individualism/Kollektivism.  
 

6.4.1 Processer och Individualism/Kollektivism  
För att uppnå flow krävs samarbete, jämn arbetsbörda och koordinering av arbete. 
Gruppdynamik är en fördel och individuellt agerande bör undvikas. Process-
principerna främjas av en generellt sett högre kollektivism.  
 

6.4.1.1 Organisationskulturen och processer för 
Individualism/Kollektivism 

Båda organisationerna har beskrivits innehålla kulturer för gott samarbete med 
engagerade medarbetare. Gruppdynamiken har i Företag X beskrivits som god inom 
den egna gruppen eller avdelningen medan en viss “vi mot dom” atmosfär uttrycks 
gentemot andra avdelningar eller grupper. I Ukrainska X uttrycks att småproblem 
mellan avdelningar kan uppkomma men att det som helhet är bra. 
 
Båda organisationer har utifrån intervjusvaren indikerat mer kollektivistiska än 
individualistiska attribut relaterade till process-principerna. 
 

6.4.2 Människor, samarbeten och Individualism/Kollektivism 
Principer inom denna kategori berör hur personalen anställs och belönas utifrån hur 
de passar in i gruppen. Chefer coachar och leder genom att föregå med gott exempel, 
snarare än ger order. Leverantörer och intressenter ses som en del av nätverket och 
behandlas som partners snarare än som externa aktörer. Dessa principers attribut 
främjas mer av den kollektivistiska kulturen.  
 

6.4.2.1 Organisationskulturen och människor, samarbeten för 
Individualism/Kollektivism 

Intervjupersonernas beskrivning av organisationen är i båda fallen karaktäristisk för 
relativt “platta” organisationer där avståndet till ledare är nära både 
kommunikationsmässigt som relationsmässigt och inga tydliga hierarkier beskrivs.  
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I båda organisationerna framgick även att kriterierna för anställning betonade 
personlighet i hög grad, även om det i vissa fall ansågs vara en balans till tidigare 
meriter. 
 
I Företag X beskrevs att speciellt tillsatta tjänster finns för att underhålla kontakten 
med intressenter och knyta nätverk. En känsla av delaktighet med leverantörerna 
uppgavs vara etablerad. Belöningssystemet i Företag X beskrevs i vissa aspekter vara 
gruppbaserat men i de flesta fall individbaserade. I de fall de var individbaserade 
utgick att belöningarna oftast var mer symboliska, som t.ex. middagar. Ju högre upp i 
hierarkierna desto mer gavs intryck att belöningar blev individuellt baserade med 
ekonomiska bonusar.   
 
I Ukrainska X gavs intryck av en större grad individuella incitament även på de lägre 
hierarkiska nivåerna, där speciella prestationer kunde uppmärksammas på interna 
“hall of fames” samt bonusar till mest produktiva eller kreativa medarbetaren som 
utgick med jämna mellanrum.  
 
Ukrainska X har utifrån svaren från de båda organisationerna tolkats som något 
mindre kompatibel än Företag X till principerna som ingår i människor och 
samarbeten, utifrån att de uppgivit fler individualistiskt kännetecknande aspekter 
relaterade till dessa prinicper. 
 

6.4.3 Problemlösning och Individualism/Kollektivism 
Principerna för problemlösning bygger på samarbete och en jämn maktfördelning 
och gynnas därför av en kollektivistisk kultur.  
 

6.4.3.1 Organisationskulturen och problemlösning för 
Individualism/Kollektivism 

I båda företagen framgår det att självständiga beslut och egna initiativ ses positivt på.  
Gemensamt är även att den egna möjligheten att påverka det egna arbetet bedöms 
som god. Möjlighet att lägga fram förslag hos ledningen beskrivs som något mer 
accepterat i Ukrainska X och något som påpekas kan bli bättre inom Företag X. 
 
I Företag X är ledord om samarbete något som förmedlas tydligt från ledningen, 
medan i Ukrainska X finns inga officiella ledord utan de ledord som nämns, 
relaterade till synen på medarbetare, är mer gemensamma uppfattningar om vad som 
anses viktigt. 
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6.4.4 Resultat: Vad studierna visat 
(Individualism/Kollektivism) 

En jämförelse av våra intervjusvar med Hofstedes teorier om  
Individualism/kollektivism har visat att båda organisationerna som helhet visar 
karaktären av en kollektivistisk kultur snarare än en individualistisk. Analysen av 
organisationskultur har även visat att liknande kollektivistiska attribut har gått att 
identifiera i de båda organisationerna.  
 
Ingen markant skillnad gavs heller i nationskulturstudien. Vad vi sett utifrån våra två 
studier kan sammanfattas med lika förutsättningar utifrån nationskulturen, samt en 
likartad bild av organisationskulturen, till de principer som kan relateras till IvsK-
dimensionen. 
 

6.5 Lean och organisationerna ur 
Maskulinitet/Feminitet 

 
I vår studie av organisationskultur har frågor rörande arbetsplatsens stämning och 
förhållningssättet mellan resultat och kundnöjdhet ingått för att beskriva 
organisationen ur en maskulinitets aspekt: 
 

6.5.1 Organisationskulturen ur ett Maskulinitet/Feminitet 
perspektiv 

I både Företag X och Ukrainska X fanns en god stämning och hög laganda som 
uppmuntrades från ledningen genom after-work och teambuilding aktiviteter. Det 
gavs intryck av en mer familjär stämning i Ukrainska X utifrån de nyckelord som 
uppgavs. Belöningssystemet grundades i båda organisationerna främst på 
individuella prestationer som beksrivits tidigare, och utifrån Hofstede (2001) är 
kännetecknande i en maskulin kultur. I Företag X förklarade F 3 att det knappast 
skulle gå att avgöra för en utomstående vem chefen är på dennes avdelning, detta 
menar Hofstede (2001) antyda en feministisk kultur där ledaren mer ses som en av 
de anställda och inte tar mer plats än övriga medarbetare. Generellt gavs intrycket att 
dimensionen låg på ett medel i båda företagen, utifrån att de uppvisat olika aspekter 
av maskulint och feminint. 
 

6.5.2 Nationskulturen ur ett Maskulinitet/Feminitet -
perspektiv 

Utifrån nationskulturen framgick det att den ukrainska populationen var mer 
maskulin och den svenska därmed mer feminin till sin kultur. Enligt Lacksonen et als. 
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(2010) resonemang utgör denna skillnad att kulturdimensionen bör tas i hänsyn till 
vid implementering av de prinicper i Lean som berör denna kulturaspekt.  
 

6.6 Lean-kategorierna och Maskulinitet/Feminitet 

 
En helhetsbild av Maskulinitet/Feminitet i organisationskulturen har härmed 
redogjorts för. Nedan följer en beskrivning av de Lean kategorier som enligt 
Lacksonens resonemang ställer krav Maskulinitet/feminitet. 

 

6.6.1 Process och Maskulinitet/Feminitet 
Principerna inom processkategorin kan enligt Lacksonen et al. (2010) fungera med 
både en feminin och en maskulin kultur. De feminina principerna är främst för 
samarbete och ömsesidigt beroende som är en del av skapandet av flow. De 
maskulina principerna syftar istället på effektivitet, kvalitet och disciplin som krävs 
för Leans alla produktionssystem.  
 

6.6.1.1 Organisationskulturen och processer för Maskulinitet/Feminitet 
Både samarbete och laganda i organisationerna gynnar de feminina prinicperna. I 
Företag X gavs dock uttryck för ett större samarbetsproblem mellan avdelningarna än 
i Ukrainska X, vilket gör den ukrainska organisationen något mer feminin i 
samarbets- och atmosfär-aspekten. Belöningssystemet bygger i båda företagen på 
individuella insatser och belönas utifrån individens prestation vilket överensstämmer 
med vad ett maskulint belöningssystem skulle innebära enligt Hofstede (2001).  
 
Organisationerna uppvisar på så sätt olika attribut av maskulint/feminint vilket kan 
tolkas som att kompabiliteteten för process-principer gynnas i de båda. 
 

6.6.2 Människor och samarbeten och Maskulinitet/Feminitet 
Principerna för denna kategori gynnas i olika aspekter av ett feminint och maskulint 
handlande enligt Lacksonen et al. (2010). Principer som gynnas av en feminin kultur 
är det säkra och stabila anställningsförhållandet som en Lean-kultur förutsätter samt 
respekt och förtroende för nätverket och intressenter. De maskulina principerna 
består av internrekryteringen som uppmanar personalen att framhäva sig och ta för 
sig framför andra. För att uppnå ständig förbättring bör klara definierade mål utgå, 
vilket utgör ett maskulint attribut enligt Lacksonen et al. (2010). 
 

6.6.2.1 Organisationskulturen och människor, samarbeten för 
Maskulinitet/Feminitet 

Personalomsättningen var låg i båda företagen vilket gynnar de feminina principerna. 
Ingen klar uppfattning om organisationens förhållningssätt till externa intressenter 
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förekom i Ukrainska X mer än att man ville imponera på kunder genom väl utförda 
uppgifter. Företag X gav intryck av att ha förmedlat ett klarare förhållningsätt till 
intressenter bland medarbetarna genom att hålla personalen uppdaterade med 
utbildningar för att tillgodose kundbehov samt att agera professionellt vid varje möte 
med intressenter. Företag X kan utifrån Hofstede (2001) därmed kopplas till fler 
feminina attribut än Ukrainska X, utifrån deras förhållande till intressenter.  
 
I båda organisationerna beskrevs rekrytering i hög grad ske internt och långsiktiga 
karriärvägar erbjöds, dessa aspekter stödjer de maskulinare principerna där 
konkurrens inom företag gynnas genom att uppmuntra anställda till att framhäva sig 
framför andra (Lacksonen 2010). Intervjupersonerna inom Företag X beskrev att 
arbete följdes upp av KPI:er på flera nivåer vilket kan relateras till en kultur av klart 
definierade mål (Lacksonen 2010). I Ukrainska X har ingen uppfattning om i vilken 
omfattning KPI:er förekommer i organisationen som helhet kunnat bildas. 
 

6.6.3 Problemlösning och Maskulinitet/Feminitet 
Principer för problemlösning innebär att inga kompromisser för den bästa lösningen 
får göras, även om alla inte är överens. Principer rör även höga ambitioner, 
rationalitet, prestationer och snabb implementering av beslut vilket alla är principer 
som gynnas av en mer maskulin kultur (Lacksonen et al., 2010). 
 

6.6.3.1 Organisationskulturen och problemlösning för 
Maskulinitet/Feminitet 

Beslut på lägre nivå beskrevs inom båda organisationer kunna ske informellt och 
även “korridorsbaserat”, även friheten för beslut beskrevs som relativt stor i båda 
företagen vilket möjliggör snabba ändringar och egna initiativ. Båda organisationer 
visar på så sätt kompabilitet med de maskulina aspekterna av principerna utifrån 
Lacksonen et als. (2010) beskrivning. 
Intervjupersonerna inom båda organisationer har framhävt betydelsen av god 
stämning och atmosfär på arbetsplatsen och förmågan att vara med och påverka 
beslut. Dessa är enligt Hofstede feminina attribut, som kan försvåra Lacksonens 
problemlösningsprinciper som innebär ”inga kompromisser för den bästa lösningen”.  
 
Den något mer auktoritära hållningen till ledare som uttryckts inom Ukrainska X 
tolkar vi som en mer kompatibel attityd till de maskulina 
problemlösningsprinciperna än vad som går att finna i Företag X. 
 
Ukrainska X kombination av maskulina och även maktdistansrelaterade aspekter gör 
att vi tolkar dem som mer kompatibla än Företag X till de principer som ingår i 
problemlösning utifrån vad Lacksonen et al. (2010) beskriver. 
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6.6.4 Resultat: Vad studierna visat (Maskulinitet/Feminitet) 
Utifrån vår jämförelse av intervjusvaren med Hofstedes teorier om maskulint och 
feminint har intervjupersonernas beskrivningar gett något skilda intryck för denna 
dimension.  Fler svar som överensstämmer med den feminina än den maskulina 
kulturen utifrån Hofstede (2001) har dock identifierats generellt, inom båda 
organisationerna, där Ukrainska X dock gett uttryck för något fler maskulina aspekter 
än Företag X, exempel förhållningssätt till ledare, där en något mer auktoritär 
hållning indikerades. 
Vad som kan sägas är att en klar skillnad har identifierats i nationsstudien och en viss 
motsvarande skillnad identifierats i organisationsstudien för 
Maskulinitetsdimensionen. 
 

6.7 Lean och organisationerna ur Osäkerhetsundvikande-
dimensionen 

 
I vår studie av organisationskultur har frågor rörande regler, strukturer, information 
och initiativtagande ingått för att beskriva organisationen ur en 
osäkerhetsundvikande aspekt. 
 

6.7.1 Organisationskulturen ur ett 
Osäkerhetsundvikandeperspektiv 

Den ukrainska organisationen uppvisar karaktären av en lågt osäkerhetsundvikande 
kultur utifrån de aspekter av struktur och förhållningssätt till regler som kan relateras 
till dimensionen. Intervjupersonerna beskriver att arbetet ibland kräver att egna 
beslut och initiativ tas men att de oftast arbetar enligt protokoll. Egna initiativ 
uttrycks även vara nödvändigt för att kunna klättra karriärmässigt. 
 
Även i Företag X beskriver intervjupersonerna till största del karaktäristiska aspekter 
för en osäkerhetsundvikande kultur när det kommer till regler och struktur. Egna 
initiativ i arbetet uppmanas från ledningen och en av intervjupersonerna i Företag X 
uttrycker det som ett “frihet under ansvar”.  
 
Inom båda organisationerna uppfattades personalomsättningen som lägre än 
branschstandard, vilket enligt Hofstede (2001) kännetecknar högre 
osäkerhetsundvikande för organisationer. Uppfattningen i båda organisationerna var 
även att gemensamma regler och ramverk fanns, men att uppföljningen av dessa 
varierade, vilket utifrån Hofstede (2001) kan tolkas som en lägre 
osäkerhetsundvikande attityd i organisationen. 
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6.7.2 Nationskulturen ur ett Osäkerhetsundvikandeperspektiv 
Den ukrainska populationen uppvisade enligt nationskultursstudien ett märkbart 
högre värde utifrån osäkerhetsundvikande-dimensionen jämfört med den svenska. 
Den ukrainska populationen skulle utifrån denna studie således visa en mer 
osäkerhetsundvikande attityd jämfört med den svenska. Utifrån Lacksonen et al. 
(2010) resonemang skulle denna kulturdimension i nationsdimensionen innebära en 
faktor att ta hänsyn till för implementering av Lean. 
 

6.8 Lean-kategorierna och Osäkerhetsundvikande 
 
En helhetsbild av Osäkerhetsundvikande i organisationskulturen har härmed 
redogjorts för. Nedan följer en beskrivning av de Lean kategorier som enligt 
Lacksonens resonemang ställer krav på Osäkerhetsundvikande. 
 

6.8.1 Process och Osäkerhetsundvikande 
Principer som rör osäkerhetsundvikande innebär standardiserade arbetsuppgifter 
och kontrollmekanismer som förutsätter klara detaljerade instruktioner som bättre 
hanteras hos individer med högt OU. Hög precision och punktlighet är goda attribut 
medan kreativitet och innovation bör undvikas för att uppnå förutsägbarhet i 
arbetsprocesserna.   
 

6.8.1.1 Organisationskulturen och processer för Osäkerhetsundvikande 
Gemensamt inom både Företag X och Ukrainska X är att det uppges att 
uppföljningen för det dagliga arbetet är relativt låg och i vissa fall obefintlig. I Företag 
X beskrivs det som att en “frihet under ansvar” finns för att leverera arbetsuppgiften. 
Tolkningen av organisationskulturen vi gör är att båda dessa organisationer måste 
förhålla sig till en högre grad av regler och strukturer för att på så sätt öka 
förutsägbarheten och minimera variationen för att enligt Lacksonen et al. (2010) 
uppnå ett mer kompatibelt arbetssätt till principerna inom processkategorin. 
 

6.8.2 Människor, samarbeten och Osäkerhetsundvikande 
Denna kategori av Lean ställer krav på osäkerhetsaspekten utifrån hur den ideala 
arbetaren och ledaren ska agera inom en Lean-organisation. Att kunna följa direktiv 
är en dygd inom Lean men för att uppnå målet om ständig förbättring krävs samtidigt 
ett visst självständigt beslutstagande. En ledares roll i en Lean-organisation bör inte 
vara att diktera, utan istället inta en mer konsulterande och stödjande roll. Målet är 
att uppmuntra anställda till att ta egna initiativ så att målet mot ständig förbättring 
kan uppnås. Olika aspekter i denna kategori gynnas därför av olika grad av 
osäkerhetskultur i organisationen. Att följa direktiv främjas av en hög OU kultur men 
självständighet i beslut missgynnas av en alltför hög OU. 
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6.8.2.1 Organisationskulturen och människor samarbeten för 
Osäkerhetsundvikande 

En analys av osäkerhetskulturen i organisationerna visar att olika typ av synsätt på 
människor och samarbeten beskrivs inom båda organisationerna. Båda 
organisationerna förmedlar bilden av konsulterande och stödjande ledare. 
Gemensamt är även att stämningen är vänskaplig mellan över- och underordnad och 
i Ukrainska X beskrivs den till och med som familjär. 
Synen på ledarens roll och samarbeten inom organisationerna verkar därmed 
kompatibel med en Lean-kultur.  
 
De mindre kompatibla aspekter, som även kan relateras till de nämnda under 
process-kategorin, som förmåga att förhålla sig till direktiv och inte bidra med för 
mycket innovativitet, gäller även här.   
 
Båda organisationerna kan behöva ta hänsyn till denna aspekt för ökad kompabilitet 
utifrån Lacksonens (2010) resonemang.  
 

6.8.3 Problemlösning och Osäkerhetsundvikande 
Principerna för problemlösning gynnas av en högre osäkerhetsundvikande kultur. En 
noga förståelse för hur eventuella problem uppstår innebär att ledare såväl som 
underordnade måste vara beredda att engagera sig i alla typer av arbete och skapa 
förståelse för problemet. Samarbete krävs medan konflikter och misstag som kan 
bidra till osäkra förhållanden och osäkerhet i output måste strävas efter att undvikas.  
 

6.8.3.1 Organisationskulturen och problemlösning för 
Osäkerhetsundvikande 

Inom båda organisationerna uppges relationen mellan över- och underordnad vara 
god och familjär och samarbete eller kommunikation mellan hierarkier är inga 
problem, som även tidigare beskrivits. Ukrainska X uttrycker ett högt engagemang 
för arbetet och stark tillhörighet till den egna gruppen. Engagemang och tillhörighet 
beskrivs även i Företag X, dock inte i lika jämförbart höga grad som i Ukrainska X. 
Organisationskulturen bör inom varken Företag X eller Ukrainska X innebära några 
stora hinder för en implementering av Leans principer för problemlösning, men 
Ukrainska X ger intryck av att ha en starkare kultur som binder medarbetarna 
samman och får dem att känna en starkare tillhörighet till organisationen.  
 

6.8.4 Resultat: Vad studierna visat (Osäkerhetsundvikande) 
En jämförelse av våra intervjusvar med Hofstedes teorier om osäkerhetsundvikande 
har visat att båda organisationerna visar karaktären för en lågt osäkerhetsundvikande 
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kultur snarare än en hög. Analysen av organisationskultur har även visat att 
organisationernas bild av osäkerhetsundvikande aspekter förefaller relativt lika. 
Trots att en påtaglig skillnad i nationskulturella värderingar har funnits i 
dimensionen osäkerhetsundvikande har vi utifrån vår organisationsstudie inte funnit 
motsvarande skillnad i organisationskulturen. 
 

6.9 Lean och organisationerna ur 
Långtidsorienterings-dimensionen 

 
I vår studie av organisationskultur har frågor rörande relationer till intressenter och 
etiskt förhållningssätt ingått för att beskriva organisationen ur en 
långtidsorienterande aspekt. 
 

6.9.1 Organisationskulturen ur ett 
Långtidsorienteringsperspektiv 

Både Ukrainska X och Företag X uppgavs bidra med interna karriärmöjligheter där 
mycket av rekryteringen sker inifrån. I de fall en uppfattning om 
personalomsättningen fanns, uppgavs denna vara förmodat lägre än för jämförbara 
företag. Inom båda organisationer beskrevs ett starkt kundfokus föreligga, inom 
Ukrainska X beskrevs kundrelationer som ett av företagets huvudmål. Relationen till 
omvärlden genom etiska förhållningssätt och synen på intressenter var något som 
intervjupersonerna i Företag X gav intryck av att ha en klarare uppfattning av. Alla i 
Företag X var medvetna om att ett etiskt förhållningssätt existerade och att ett 
speciellt förhållningssätt gentemot intressenter fanns för att upprätta förtroende. I 
Ukrainska X gavs ingen klar uppfattning om att ett speciellt etiskt förhållningssätt 
existerade, intrycket var att inget sådant var klart förmedlat genom organisationen. 
Ingen klar uppfattning om organisationens förhållningssätt till externa intressenter 
förekom i Ukrainska X. 
 
Relation och samarbete mellan över och underordnad har i båda organisationer 
beskrivits som god. Hofstede beskriver över och underordnad utgöras av en 
psykologisk nivåskillnad vilket inte verkar vara fallet i någon av organisationerna, och 
som därmed istället skulle tyda för en mer långtidsorienterad kultur.  
 
En långtidsorienterad aspekt som framkom i Ukrainska X berör organisationens 
attityd till sina anställda, ytterst få uppgavs ha avskedats i Ukrainska X och vid 
lågkonjunktur är det vanligare att bli satt, som U1 uppgav, “på bänken” än att bli 
avskedad. En annan aspekt som uppgavs inom Ukrainska X var de anställdas 
möjligheter att låna pengar av företaget.  
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Företag X och Ukrainska X vittnar båda om olika typer av aspekter som kan härledas 
till Hofstedes långtidsorientering. Båda organisationer ger intryck av att vara mer 
långtidsorienterade än korttidsorienterade. Organisationerna ger olika uttyck för sina 
långtidsorienterade aspekter, där Ukrainska X har tolkats som långsiktiga utifrån en 
lägre personalomsättning, företagsutlåning och ”bänkning” snarare än avskedning, 
medan Företag X tolkats som långtidsorienterade utifrån sitt mer tydliga 
förhållningssätt till intressenter och högre medvetenhet om etiskt förhållningssätt. 
 

6.9.2 Nationskulturen ur ett Långtidsorienteringsperspektiv 
Denna dimension visade den största relativa skillnad i nationskulturen mellan de två 
populationerna. Den svenska populationen visar en mer långtidsorienterad kultur än 
den ukrainska. Utifrån Lacksonen skulle denna kulturdimension betraktas som 
relevant att ta hänsyn till för de principer av Lean som kan härledas till 
långtidsorientering.  
 

6.10 Lean-kategorierna och Långtidsorientering 
 
En helhetsbild av långtidsorientering i organisationskulturen har härmed redogjorts 
för. Nedan följer en beskrivning av de Lean kategorier som enligt Lacksonens 
resonemang ställer krav på Långtidsorientering. 
 

6.10.1 Filosofi och Långtidsorientering 
Lean förespråkar ett långsiktigt handlande och att alltid göra det rätta mot omvärlden 
och företagets intressenter, även på bekostnad av en kortsiktig vinst. Denna kategori 
visar enligt Lacksonen en klar parallell till en långtidsorienterad kultur.  
 

6.10.1.1 Organisationskulturen och filosofi för Långtidsorientering 
Båda organisationer indikerar ett generellt sett långsiktigt synsätt på relationer, både 
internt som externt. Beskrivningarna i Företag X om ett mer medvetet externt 
förhållningssätt gör dock att vi tolkar dem något mer kompatibla till de principer som 
tagits upp under denna kategori.  
 

6.10.2 Människor och samarbeten och Långtidsorientering 
Principerna för människor samarbeten innebär internt fostrade ledare som väl 
förespråkar och identifierar sig med företagets filosofi. Ledare förväntas lära upp 
underordnade med målet att bilda starka team. Långa anställningar och utstakade 
karriärvägar bidrar till detta. Principer för leverantörer och intressenter innebär att 
dessa ska ses på i ett långsiktigt perspektiv med strävan om långa relationer. 
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Principerna för människor och samarbeten främjas av en allt högre 
långtidsorienterad kultur (Lacksonen 2010). 
 

6.10.2.1 Organisationskultur och människor, samarbeten för 
Långtidsorientering 

Flera aspekter inom båda organisationer som korrelerar med principerna för 
människor och samarbete har redan beskrivits, som interna karriärvägar, intern 
rekrytering, låg personalomsättning som karaktäriserar dem som långtidsorienterade 
kulturer (Hofstede 2001).  
 
Inom båda organisationer uppgavs engagemanget för det egna arbetet vara stort, där 
övertid gjordes på egna initiativ. Intervjupersonerna i Ukrainska X tillade dessutom 
att för de flesta sågs arbetet även som gemensamt med det egna intresset och en plats 
för umgänge och relationer. De flesta kunde identifiera sig med företagets vision och 
värderingar även om det framkom tydligare och mer enhetligt inom Ukrainska X. 
Inga direkta frågor ställdes som besvarade frågan om “ledare lär upp underordnade” 
men paralleller kan dras till den låga maktdistansen och nära relationen mellan över-
underordnade samt den goda lagandan som vi tolkar som faktorer som främjar 
byggandet av “starka team”. 
 
Även relationen till intressenter och kunder har tidigare beskrivits som visar positivt 
korrelerande aspekter med Lacksonen et al. (2010) principer för människor 
samarbeten. 
 

6.10.3 Problemlösning och Långtidsorientering 
Principer för problemlösning involverar grundliga analyser för problemlösning, mål 
om långsiktiga- snarare än kortsiktiga lösningar och strävan efter att vara en ständigt 
lärande organisation. Principerna för problemlösning gynnas av en högre 
långtidsorienterad kultur.  
 

6.10.3.1 Organisationskultur och problemlösning för Långtidsorientering 
Beslutsprocesser inom organisationerna har tidigare beskrivits, utifrån att allas 
synpunkter tas under hänsyn, att olika beslut behandlas på olika nivåer och att alla 
involverade oftast kan vara med och påverka. Denna beskrivning tolkar vi som goda 
förutsättningar för principerna om grundliga problemanalyser i kategorin 
problemlösning.  
 

6.10.4 Resultat: Vad studierna visat (Långtidsorientering) 
En jämförelse av våra intervjusvar med Hofstedes långtidsorientering visar att båda 
organisationer stämmer bättre in på de karaktäristiska som beskrivs för en 
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långtidsorienterad kultur snarare än en korttidsorienterad. Organisationerna har 
beskrivit olika aspekter av långtidsorientering som medfört att vi inte kunnat tolka 
någon av dem som mer eller mindre långtidsorienterade än den andra. 
 
I nationkultursstudien visade sig den svenska populationen var relativt mycket mer 
långtidsorienterad än den ukrainska.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att en relativt stor skillnad i nationskultursstudien 
motsvarats av en oklar bild utifrån organisationskultursstudien. 
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7. Slutsats 

 
Under följande avsnitt redogör vi för de slutsatser vi gjort utifrån de båda 

studierna tillsammans, där Företag X samt Ukrainska X utgjort fallföretag.  
Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning. 

__________________________________________________________ 
 

Utgångspunkten för vår studie var att undersöka samverkansförhållandet mellan 
nationskultur och organisationskultur i organisationerna i Koncern X.  
En förståelse för hur denna samverkan ser ut, var en förutsättning för att sedan 
kunna ge svar på vår nästa problemfråga, där vi utifrån ett kulturellt perspektiv på 
Lean-modellen ville få svar på modellens kompabilitet med de respektive 
organisationerna och de kulturella implikationer detta kan innebära. 
 

7.1 Studiens resultat för Ukrainska X och Företag X 
 

Nedan följer det resultat som fåtts fram för nation- respektive 
organisationskulturstudien för Företag X och Ukrainska X 

 

7.1.1 Organisationskulturstudien 
Organisationskulturerna tolkades utifrån vår analys av intervjuerna som relativt lika 
varandra. En sammanfattad bild av analysen kan presenteras i form av följande 
tabell:  
 
 
 

Företag X                           Ukrainska X 

Maktdistans Låg                                                      Låg 
Individualism Låg                                                      Låg 
Maskulinitet Medel mot låg                       Medel mot hög 
Osäkerhetsundvikande Låg                                                      Låg 
Långtidsorientering Hög                                                     Hög 
 

Tabell 7. Organisationskultur 
 
De dimensioner där skillnaderna tolkades mer påtagliga inom organisationerna var 
maskulinitet/feminitet, där båda tolkades som medel, men där Ukrainska X i bl.a. 
aspekten, förhållningssätt till ledare, indikerade en något mer auktoritär hållning. 
 
Även i dimensionen långtidsorientering skiljde sig organisationerna något, där båda 
har tolkats som högt långtidsorienterade men där de aspekter som bidragit till 
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tolkningen som ”höga” har skilt sig. Inom Företag X var det förhållandet till 
omvärlden och relationen till intressenter som bidrog till långtidsorienteringen, 
denna aspekt saknades något i Ukrainska X, där istället synen på anställda, hög 
förmåga att behålla personal under lågkonjunktur och de anställdas egen syn på 
arbetet bidrog till högre långtidsorientering jämfört med Företag X. 
 

7.1.2 Slutsats av organisationskulturstudie och 
nationskulturstudie 

En slutsats utifrån vår organisationskulturstudie är att organisationerna delar en 
relativt likartad organisationskultur. Utifrån den teori vi redogjort för fanns det 
anledning att tro att organisationskulturen bör spegla nationskulturen i form av 
värderingar som speglas i praxis (jmf. tidigare teoriavsnitt). Resultatet av våra studier 
bör utifrån detta resonemang innebära att den nationskulturella bilden av 
populationerna även speglas i organisationen. Det resultat vi erhållit från de båda 
studierna indikerade dock vissa skillnader mellan de båda som inte riktigt motsvarar 
detta teoretiska resonemang. Tydliga skillnader i nationskulturstudien motsvarades 
utifrån vår tolkning inte av likartade tydliga skillnader i organisationskultursstudien. 
 
Organisationskulturerna delade många likheter och en spekulation till hur 
organisationskulturerna kan ha tolkats så likartat av oss, är att dessa båda ingår i 
samma koncern, och att den upplevda likheten i kultur är en konsekvens av att det 
enligt vår kontaktperson sker ett pågående arbete för att få liknande strukturer 
genom koncernen, av kontaktpersonen benämnt som ”spegelorganisationer”. Vi 
misstänker att två organisationer från Sverige och Ukraina som inte tillhört samma 
koncern, inte hade gett samma intryck av likartade organisationskulturer som 
organisationerna i denna studie gav. Denna spekulation stärks även av följande 
resonemang om samverkan. 
 

7.1.3 Samverkan – Nationskultur och organisationskultur 
Nedan beskrivs vår uppfattning av hur nationskulturen samverkar med 
organisationskulturen i koncernen som också besvarar den ena av våra 

problemfrågor. 
 
Enligt Lacksonen et al (2010) bör de kulturdimensioner, som är unika för den nation 
inom vilken organisationen verkar, tas i hänsyn för en Lean-implementering. I denna 
studie har vi visat att de fem kulturdimensionerna som utgör bilden av en 
populations nationskultur inte nödvändigtvis återspeglas med en likartad bild i 
organisationens kultur. 
 
För populationerna rådde det ingen nämnbar skillnad i dimensionerna maktdistans 
och individualism. I de övriga dimensionerna har vi i denna studie visat indikationer 
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på att de inte uppvisar samma bild i organisationskulturen som motsvaras av bilden 
som getts utifrån nationskulturen. De tre kulturdimensioner där bilderna skilt sig: 
 
 
 

Nationskultur Organisationskultur 

Osäkerhetsundvikande Ukrainska X högre Lika 
Långtidsorientering Företag X högre Lika 
Maskulinitet Ukrainska X högre 

 
Lika 
 

 

Tabell 8. Skillnader i nationskultur 
 
Osäkerhetsundvikande tolkades likartade i organisationskulturen medan tolkningen 
av de andra dimensionerna gav en mer mångfacetterad bild. Organisationerna har i 
tabellen ovan beskrivits som lika i dimensionerna långtidsorientering samt 
maskulinitet/feminitet, men en utförligare beskrivning innebär att de har tolkats lika 
fast utifrån olika aspekter (jmf. analys för organisationskulturstudien).  
 
Resultatet av våra båda studier indikerar ett mer komplext samband mellan 
nationskulturen och organisationen än vad vi anser Lacksonen et al. (2010) antytt i 
sin studie.  Att som Lacksonen et al. (2010) menar, avgöra vilka Lean-principer som 
kommer att krävas större resurser att implementera utifrån slutsatser om 
nationskulturvärderingar (jmf samhällskulturvärderingar: Lacksonen et al. 2010), 
kan enligt vår studie innebära att något förhastade slutsatser dras om inte de övriga 
komponenter som Hofstede et al; 1990, Beulens et al. 2002, (ur Pauleen, 2007) 
menar ingår i en organisationskultur tas hänsyn till (jmf avsnitt 1.5 Bidrag). 
Komponenter som i denna studies fall framgått i en internationell koncern. 
 
En förklaring till varför Lacksonen kan anses ha förbisett denna komplexitet kan ges 
om Pauleen’s (2007) teori tas i hänsyn. Pauleen menade att ledaren sätter sin prägel 
på organisationens kultur. I fallet av en internationell koncern där moderföretaget 
utgörs av det svenska Företag X som tar över Ukrainska X och formar denna till att 
bli "spegelstruktur" kan en liknelse till Pauleen göras om ledaren kommer från 
Företag X och sätter sin prägel på Ukrainska X.  
 
De tolkningar vi gjort av organisationskulturstudierna indikerar att den ukrainska 
organisationskulturen visar mer likheter till den svenska populationens nationskultur, 
snarare än tvärtom. Denna bild av samverkansförhållandet kan användas som 
argument för att stärka slutsatsen om att det är ledaren i Företag X, med sina svenska 
nationskulturvärderingar, som har präglat organisationskulturen i Ukrainska X 
(Pauleen, 2007; Hofstede, 2001), en bild som även kan relateras till hur värderingar 
speglar praxis i organisationen (jmf figur 3 Hofstedes lökmodell). 
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7.1.3.1 Slutsats samverkan 
Lacksonen et al. (2010) antyder att, genom att se till nationens unika 
kulturdimensioner kan olika förutsättningar för Lean identifieras. Vår tolkning av 
samverkan mellan kulturer innebär att de unika kulturdimensionerna som ger olika 
förutsättningar för Lean inte nödvändigtvis bör överensstämma med nationens, utan 
kan även kan identifieras utifrån vilken/vilka ledare som har präglat organisationen. 
Lacksonen et als. tes om att de fem kulturdimensionerna bör tas under hänsyn vid en 
implementering stämmer om man även tar deras indirekta påverkan till hänsyn, dvs. 
den som ges genom betydelsefulla personer för organisationskulturen, personer som 
inte nödvändigtvis är av samma nation som organisationen aktuell för 
implementering tillhör. 
 
En spekulation vi kan göra är att detta kan ses som en konsekvens av 
en ”globaliseringseffekt”. Att organisationer som utgör delar av samma koncern 
bildar en likartad kultur där moderbolagets, eller det förvärvande bolagets 
nationskultur sätter prägeln på organisationskulturen för dotterbolaget, eller hela 
koncernen. 
 

7.2  Förslag på vidare forskning 
 
Intressant vore att med utgång från denna studies slutsatser utförligare undersöka de 
samband som antytts mellan olika komponenter i en organisationskultur.  
Att med större fokus på detta samband undersöka vilken prägel den internationella 
koncernen, eller moderbolaget, har på de förvärvade organisationerna 
organisationskultur. 
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Appendix A 

 
Exemepel på operationalisering av nationskultur 
 
Sammanställningen på fråga 07 utifrån 10 st respondenter blir följande: 3 svar på 
alternativ 1, 5 svar på alternativ 3 och 2 svar på alternativt 5. Uträkningen av 
medelvärdet blir följande: 
 
(3 x 1) + (5 x 3) + (2 x 5) = 28 
28/ 10 respondenter = 2.8  
Medelvärdet på fråga 07 = 2.8 
 
Detta medelvärde förs sedan in i en ekvation som tillsammans med andra 
medelvärden ger ett slutligt värde på kulturdimensionen.  
 
Den förutbestämda ekvationen för maktdistans ser ut enligt följande;  
 
Maktdistans = 35(m07 – m02) + 25(m15 – m18) + C(MD) 
C = 20 
 
M07, m02, m15 samt m18 ska utläsas som de fyra frågor som representerar 
maktdistans i enkäten. Där 35 är en given konstant, m07 och m02 representerar 
medelvärdet för svar 07 samt 02, etc. C(MD) är en konstant som måste bestämmas 
utifrån den specifika undersökningen i syfte att få jämförbara resultat till andra 
undersökningar inom intervallet 0-100.  
 
Ekvationerna för resterande kulturdimensioner är enligt följande: 

 
Individualism = 35(m04 – m01) + 35(m09 – m06) + C(Ivsk) 
C = 20 

 Maskulinitet = 35(m05 – m03) + 35(m08 – m10) + C(MvsF) 
C=20 

 Osäkerhetsundvikande = 40(m14 - m12) + 25(m16 – m19) + C(OU) 
C = 80 

 
Långtidsorientering = 40(m13 – m11) + 25(m20 – m17) + C(LTO) 
C = 20  
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När samtliga medelvärden satts in i ekvationerna väljs en konstant för varje 
kulturdimension som ger ett intervall inom 0-100 och en slutgiltig och bild av 
kulturdimensionerna hos populationen kan utläsas. 
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Bilaga 1 
 
Enkät 
 
Hej! 
 
Vi är två ekonomistudenter från Örebro Universitet som skriver en examensuppsats 
som berör sambandet mellan nationskultur och organisationskultur. Underlaget till 
vår uppsats är till stor del beroende av resultaten vi får av denna enkät, vi skulle 
därför vara mycket tacksamma om du tog dig tid att fylla i dina svar i frågorna som 
följer. 
 
Enkäten tar ca. 5 minuter att fylla i och dina svar kommer att behandlas helt anonymt.  
Tänk igenom dina svar och besvara genom att välja det alternativ i respektive svars-
lista som passar dig bäst. 
 
Försök föreställ dig ditt ideala jobb, bortse från ditt nuvarande jobb, om 
du har ett.  När du väljer det ideala jobbet: hur viktigt skulle det vara för 
dig att ..... 
 
1 = Av yttersta betydelse 
2 = Stor betydelse 
3 = Måttlig betydelse 
4 = Mindre viktigt 
5 = Av liten eller ingen betydelse 
 
1. Ha tillräckligt med tid för ditt privatliv 
   1  2  3  4  5 
2. Ha en chef du kan respektera 
     1  2  3  4  5 
3. Få erkännande för en bra prestation 
     1  2  3  4  5 
4. Ha anställningssäkerhet 
     1  2  3  4  5 
5. Ha trevliga arbetskamrater 
     1  2  3  4  5 
6. Utföra arbete som är intressant 
     1  2  3  4  5 
7. Bli konsulterad av din chef i beslut som rör ditt arbete 
     1  2  3  4  5 
8. Bo i ett attraktivt område 
     1  2  3  4  5 
9. Ha ett jobb som respekteras av din familj och vänner 
     1  2  3  4  5 
10. Ha möjlighet till befordran 
     1  2  3  4  5 
 
Utifrån ditt privatliv, besvara följande: 
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11. Om det är något dyrt som du verkligen vill köpa men inte har råd med, vad gör 
du? 

1. Sparar alltid innan jag köper 
2. Sparar vanligtvis innan jag köper 
3. Sparar ibland, lånar ibland för att köpa 
4. Lånar oftast och betalar av senare 
5. Köper alltid nu, betalar av senare 

 
 
12. Hur ofta känner du dig nervös eller spänd? 

1. Alltid 
2. Ofta 
3. Ibland 
4. Sällan 
5. Aldrig 

 
13. Är du samma person på jobbet som hemma? 

1. Alltid samma 
2. Oftast samma 
3. Vet inte 
4. Oftast ej samma 
5. Aldrig samma 

 
14. På det hela taget, hur skulle du beskriva ditt nuvarande hälsotillstånd? 

1. Mycket bra 
2. Bra 
3. Okej 
4. Dåligt 
5. Mycket dåligt 

 
15. Hur ofta, utifrån dina erfarenheter, är underordnade rädda för att säga emot sin 
chef? 

1. Aldrig 
2. Sällan 
3. Ibland 
4. Ofta 
5. Alltid 

 
I vilken utsträckning håller du med eller inte håller med om följande 
påstående? 
 
1 = Håller starkt med 
2 = Håller delvis med  
3 = Osäker 
4 = Tar delvis avstånd 
5 = Tar helt och hållet avstånd 
 
16. Man kan vara en bra chef utan att ha ett exakt svar på varje fråga som en 
underordnad kan tänkas ha om hans eller hennes arbete 
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1  2  3  4  5 
17. Ihärdigt arbete är den säkraste vägen till resultat 

1  2  3  4  5  
 
18. En organisationsstruktur där vissa underordnade har två chefer bör undvikas i 
största möjliga mån 

1  2  3  4  5 
19. Ett företags eller en organisations regler bör inte brytas - inte ens om den 
anställda tycker att det vore för företagets eller organisationens bästa att bryta emot 
regeln 

1  2  3  4  5 
20. Vi bör hylla våra hjältar ifrån förr 

1  2  3  4  5 
Lite information om dig själv (för statistiska skäl): 
 
Är du 
 

1. Man 
2. Kvinna 

 
Hur gammal är du 
 

1. Under 20 år 
2. 20-24 år 
3. 25-29 år 
4. 30-34 år 
5. 35-39 år 
6. 40-49 år 
7. 50-59 år 
8. 60 år eller över 

 
Hur många år av formell utbildning (eller motsvarande) har du avklarat (inklusive 
grundskolan)? 
 

1. 10 år eller mindre 
2. 11 år 
3. 12 år 
4. 13 år 
5. 14 år 
6. 15 år 
7. 16 år 
8. 17 år 
9. 18 år eller mer 

 
Om du har ett jobb eller haft ett, vilket sorts jobb är det/var det? 
 

1. Obetalt jobb (inklusive heltids-studier) 
2. Okvalificerat eller lågkvalificerat manuellt arbete 
3. Allmänt utbildat kontorsarbete eller sekreterare 
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4. Yrkesinriktat utbildad hantverkare, tekniker, IT-specialist, 
sjuksköterska, konstnär eller liknande 

5. Akademiskt utbildad yrkesman eller liknande (men inte chef över 
anställda) 

6. Chef över en eller flera underordnade (icke- chefer) 
7. Chef över en eller flera chefer 

 
Vilken är din nationalitet? 
 
 

 
 
Vad var din nationalitet vid födsel (om annorlunda)? 
 

 
 
Tack för din tid och din medverkan!  
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Survey 
 
Hello!  
We are two business-students at Örebro University in Sweden who is writing a master 
thesis about the relationship concerning nationalculture and organizationalculture. 
We are now in great need of respondents to our survey and it would be highly 
appreciated if you took some of your time to answer our survey: it will take 
approximately 5 minutes to answer.  
 
Participation in this survey is guaranteed to be anonymously and our hope is that you 
answer in such a subjective and sincere way as possible 
 
Consider your answer and choose the option in the answer-list that you find most 
appropriate. 
 
Please think of an ideal job, disregarding your present job, if you have one. In 
choosing an ideal job, how important would it be to you to ... (please circle one 
answer in each line across): 
 

1 = of utmost importance 
2 = very important 
3 = of moderate importance 
4 = of little importance 
5 = of very little or no importance 
 

 
  01. have sufficient time for your 
        personal or home life   1 2 3  4      5 
 

02. have a boss (direct superior) 
          you can respect   1 2 3  4      5 
 
  03. get recognition for good performance  1 2 3 4       5 
 
  04. have security of employment   1 2 3  4      5 
 
  05. have pleasant people to work with  1 2 3  4      5 
 
  06. do work that is interesting   1 2 3  4      5 
 
  07. be consulted by your boss 
        in decisions involving your work   1 2 3  4      5 
 
  08. live in a desirable area   1 2 3 4       5 
 
  09. have a job respected by your 

family and friends   1 2 3  4      5 
  

  10. have chances for promotion   1 2 3  4      5 
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In your private life, answer the following: 
 
11. If there is something expensive you really want to buy but you do not have enough 
      money, what do you do? 
  1. always save before buying 
  2. usually save first 
   3. sometimes save, sometimes borrow to buy 
   4. usually borrow and pay off later 
   5. always buy now, pay off later 
 
12. How often do you feel nervous or tense? 
  1. always 
  2. usually 
  3. sometimes 
  4. seldom 
  5. never 
 
13. Are you the same person at work (or at school if you’re a student) and at home? 
  1. quite the same 
  2. mostly the same 
  3. don’t know 
  4. mostly different 
  5. quite different 
 
14 . All in all, how would you describe your state of health these days? 
   1. very good 
   2. good 
  3. fair 
  4. poor 
  5. very poor 
 
15. How often, in your experience, are subordinates afraid to contradict their boss (or 
students their teacher?) 
  1. never 
  2. seldom 
  3. sometimes 
  4. usually 
  5. always 
 
To what extent do you agree or disagree with each of the following statements? 
(please circle one answer in each line across): 
 

  1 = strongly agree 
   2 = agree 
   3 = undecided 
   4 = disagree 
   5 = strongly disagree 

 
16. One can be a good manager 
without having a precise answer to  
every question that a subordinate 
may raise about his or her work   1 2 3  4      5 
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17. Persistent efforts are the  
surest way to results   1 2 3  4      5 
 
18. An organization structure in 
which certain subordinates have two 
bosses should be avoided at all cost   1 2 3  4      5 
 
19. A company's or organization's 
rules should not be broken -  
not even when the employee  
thinks breaking the rule would be  
in the organization's best interest   1 2 3  4      5  
 
20. We should honour our heroes  
from the past   1 2 3  4      5 
               
Some information about yourself (for statistical purposes): 

 
          Are you: 
   1. male 
   2. female 
 
          How old are you? 
   1. Under 20 
   2. 20-24 
   3. 25-29 
   4. 30-34 
   5. 35-39 
   6. 40-49 
   7. 50-59 
   8. 60 or over 
 
         How many years of formal school education (or their equivalent) did you 

complete      (starting with primary school)? 
   1. 10 years or less 
   2. 11 years 
   3. 12 years 
   4. 13 years 
   5. 14 years 
   6. 15 years 
   7. 16 years 
   8. 17 years 
   9. 18 years or over 
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If you have or have had a paid job, what kind of job is it / was it? 
   1.   No paid job (includes full-time students) 
   2.   Unskilled or semi-skilled manual worker 
   3.   Generally trained office worker or secretary 

  4.   Vocationally trained craftsperson, technician, IT-specialist, nurse, artist or 
            equivalent 
   5.   Academically trained professional or equivalent (but not a manager of 

people) 
   6.   Manager of one or more subordinates (non-managers) 
   7.   Manager of one or more managers 
 

 
 
 
 
What is your nationality? 

 
                                                                                                         

 
               What was your nationality at birth (if different)? 
 
 
 
 
 
 
Thank you for your time and participation! 
 
Please click "Skicka" (= send) to send in the answer. If the survey is 
correctly completed a new windor will appear 
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Bilaga 2 
PDI = 35(m07 – m02) + 25(m15 – m18) + C(pd) 
C = 20 
Sverige = 35(2.25-1.75) + 25(2.65-1.8) + 20 =58,75 
Ukraina = 35(2.77-2.27) + 25(3.09-2.3)+ 20=57,25 

!IDV = 35(m04 – m01) + 35(m09 – m06) + C(ic) 
C = 20 
Sverige = 35(2.1-1.9) +35(3.4-1.85) + 20 = 81,25 
Ukraina = 35(2.82-2.23) +35(3.18-2)+ 20 = 81,95 

 
MAS = 35(m05 – m03) + 35(m08 – m10) + C(mf) 
C=20 
Sverige = 35(2.05-2.55)+35(2.95-2.6) + 20 = 14,75 
Ukraina = 35(2.36-2.14) + 35(2.73- 2.14) + 20 = 
48,35 

!UAI = 40(m14 - m12) + 25(m16 – m19) + C(ua) 
C = 80 
Sverige = 40(2.15-3.1) +25(1.35-2.4) + 80 = 16,75 
Ukraina = 40(2.14-3.05) +25(2.7-2.6) + 80 = 46,1 

!LTO = 40(m13 – m11) + 25(m20 – m17) + C(ls) 
C = 20  
Sverige = 40(2-1.7) +25(3.25-2.55) + 20 = 49,5 
Ukraina = 40(2.14-2.09) +25(1.9-2.3) + 20 = 12 
  



Örebro Universitet  Christoffer Axelsson 
Handelshögskolan  Tobias Karlsson  
 
 

 
 

103 

Bilaga 3 
 

 

  
Länder Sverige Ukraina Totalt 

N % N % N % 

Totalt antal respondenter 20 66,7 22 73,4 42 70,0 

Kön Man 11 55 21 95,5 32 76,2 

Kvinna 9 45 1 4,5 10 23,8 

Ålder 20-24 1 5 2 9,1 3 7,1 
25-29 0 0 11 50 11 26,2 
30-34 1 5 8 36,4 9 21,5 
35-39 4 20 1 4,5 5 11,9 
40-49 9 45 0 0 9 21,5 
50-59 4 20 0 0 4 9,5 
60 eller mer 1 5 0 0 1 2,4 

Jobb "##$%&'!(')*#+,'!!
 

1 5 0 0 1 2,4 

-./01*&.*/','!
(')*#+,+!!
 

7 35 14 63,7 21 50 

"/,+0$*1/'!
(')*#+,+!2./01$,&!!
 

7 35 4 18,2 11 26,2 

3405!670.!0&!0##0.!
5#0.,!
(&+0.8.+&,+0!
9*:/0;!:4050.<!
 

5 25 3 13,6 8 19 

3405!670.!0&!0##0.!
5#0.,!:4050.!
 

0 0 1 4,5 1 2,4 

Utbildningstid 10 år eller 
mindre 

1 5 4 18,2 5 11,9 

11 år 0 0 1 4,5 1 2,4 

12 år 4 20 0 0 4 9,5 

13 år 6 30 0 0 6 14,3 

14 år 3 15 0 0 3 7,1 

15 år 4 20 3 13,6 7 16,7 

16 år 0 0 6 27,3 6 14,3 

17 år 1 5 4 18,2 5 11,9 

18 år eller mer 1 5 4 18,2 5 11,9 
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Bilaga 4 
 
Företag X 
 

Nyckelord F 1 F 2 
MD - Vänskaplig relation med chefer.  

- 70-75 % påverkan på beslut om eget arbete. 
- Frihet inom ”ramen” 

-Uppmanar till frihet 
- Är i ganska stor mån med och påverkar eget 
arbete.  
- Lättsam relationer mellan chefer och 
underordnande. 

IvsK - Finns både en god laganda och stämning. 
- Belöningar -> Individuella prestationer. 
Avdelningstävlingar. 
- Vänskaplig relation med chefer.  
- Tyngdvikt på personlighet vi anställning. 
- ”Vi mot dom” känsla mellan avdelningarna 
- Frihet inom ”ramen” 
- 70-75 % påverkan på beslut om eget arbete. 

-Uppmanar till frihet 
- Finns både en god laganda och stämning. 
- Individuella belöningar på olika nivåer. 
- Är i ganska stor mån med och påverkar eget 
arbete.  
- Lätt att kommunicera med alla inom företaget.  
- Lättsam relationer mellan chefer och 
underordnande. 
- Perform together 
- Relationerna kan bli bättre mellan avdelningar 

MvsF - Finns både en god laganda och stämning. 
- Belöningar -> Individuella prestationer. 
Avdelningstävlingar. 

- Finns både en god laganda och stämning. 
- Individuella belöningar på olika nivåer. 

 
OU - Frihet inom ”ramen” 

- Vänskaplig relation med chefer.  
- Standardisering 
- Engagemang för företaget och arbetet. 
- Ramverk för regler 
- Uppföljning varierar beroende på regel 

-Uppmanar till frihet 
- Standardisering 
- Engagemanget är gott, initiativen kan bli bättre 
- Mycket oskrivna regler. Team-regler. Code of 
conduct.  
- Följer upp det dagliga arbetet, men inte code of 
conduct.  
- Lättsam relationer mellan chefer och 
underordnande.  

LO - Branschmässig personalomsättning 
- Finns långsiktiga karriärvägar.  
- Fokus på relationer med kunder. 
- Medveten om det etiska förhållningssättet, men 
kan det ej. 
- Övervägning på resultat gentemot kundnöjdhet 

- Låg personalomsättning 
- Finns många karriärvägar. Internrekrytering. 
-  Governance modell byggd för att passa ihop 
med kunderna. 
- Kännedom om det etiska förhållningssättet, men 
kan det ej 
- Fokus på kundnöjdhet 
- Försöker vara professionella vid varje möte, 
oavsett med vem.  
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Nyckelord F 3 F 4 
MD - Uppmuntran till egna initiativ 

- Rätt mycket delaktig i beslut som rör sitt 
eget arbete. 
- Märks om en högre chef kommer in, , men 
annars svårt att avgöra vem som är chef.  

- Ledningen ger frihet, frihet under ansvar. 
- God relation mellan chef och underordnad.  
- Påverkar väldigt mycket i sitt dagliga arbete, bara vissa 
frågor som överlämnas.  

 
IvsK - Uppmuntran till egna initiativ 

- Finns både en god laganda och stämning, 
kan dock vara lite stressat ibland.  
- Olika former av belöningar, endast 
individuella.  
- Rätt mycket delaktig i beslut som rör sitt 
eget arbete.  
- Kommunikationen fungerar bra mellan 
chefer och underordnade.  
- Märks om en högre chef kommer in, , men 
annars svårt att avgöra vem som är chef. 
- Beyond expectation  
- ”Vi mot dom” känsla mellan avdelningarna 

- Ledningen ger frihet, frihet under ansvar. 
- Finns både en god laganda och stämning. 
- Endast individuella belöningar, TM och TL kan ge input 
om bra prestationer.  
- Påverkar väldigt mycket i sitt dagliga arbete, bara vissa 
frågor som överlämnas.  
- Kommunikationen är öppen mellan chefer och 
underordnade.  
- God relation mellan chef och underordnad. 
- Continous improvement och Perform 
- Avdelningar prioriterar mycket sitt egna, borde se mer 
till helheten.  

MvsF - Finns både en god laganda och stämning, 
kan dock vara lite stressat ibland.  
- Olika former av belöningar, endast 
individuella.  

 

- Finns både en god laganda och stämning. 
- Endast individuella belöningar, TM och TL kan ge input 
om bra prestationer. 

OU - Uppmuntran till egna initiativ 
- Standardisering 
- Engagemang för företaget och arbetet. 
- Märks om en högre chef kommer in, , men 
annars svårt att avgöra vem som är chef. 
- Personalhandbok med regler. 
- Regler följs upp i de flesta fall.  

 

- Ledningen ger frihet, frihet under ansvar. 
- Standardisering 
- Finns engagemang, men man ser mest till sitt egna 
team. 
- Anställningsnummer ger befogenhet till olika system. 
Finns personalhandbok.  
- Regler följs inte upp så väl, kan förekomma tysta 
överenskommelser.  
- God relation mellan chef och underordnad. 

LO - Normal personalomsättning 
- Generellt finns karriärvägar i företaget.  
- Fokus på relationer med kunder, genom att 
lära känna dem.  
- Känner inte till det etiska förhållningssättet.  
- Balans mellan resultat och kundnöjdhet. 
- Exponerar sig medialt för intressenter, 
delaktighet med leverantörer.  

- Låg personalomsättning på avdelningen.  
- Finns karriärvägar, många som har avancerat från 
ursprungliga positioner.  
- Fokus på relationsbyggande med kunden sköts i 
huvudsak av en CDM.  
- Känner inte till det etiska förhållningssättet. 
- Balans mellan resultat och kundnöjdhet. 
- Ger förtroende till intressenter genom knyta nätverk 
med leverantörer, utbilda personal för att ha kompetens i 
företaget.  
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Nyckelord F 1 F 2 
Övergripande - Fokus på hårda KPI:er 

-Finns personalrepresentant i 
koncernledningen.  
- TM och/eller ledningsgrupper fattar de 
mesta besluten. 
- Företaget bryr sig om sina anställda.  
- Personen kunde identifiera sig med 
företaget. 
- Reaktionen vid negativ kritik om företaget 
skulle vara, nedtoning av medarbetare och 
lyssna in gentemot kund. 
- Skulle ta ca 6 månader för en nykomling att 
komma in i ”gänget”. 
- Information delas ut via intranät och 
mailutskick internt.  
- Information är lättillgänglig 
- Krävs ingen dokumentation för personen i 
sitt arbete.  
- Uppföljningen är nästa obefintlig, så länge 
målet uppnås.  
- Ansåg att det viktigaste i relationen till 
kunden var att leverera i tid.  
- Ansåg det viktigt att handla etiskt.  
- Personen tycker att Företag X uppkommer 
medialt mest via upphandlingar, affärer, mest 
positiva aspekter.  
- Tyckte att företaget kunde jämföras med en 
noshörning, stor och trygg och snabb den får 
upp farten.  

- KPI:er är nöjd kund, nöjd medarbetare och nöjd 
ägare. Företaget styrs Lean top-down.  
- Fackrepresentanterna är personalrepresentanter.  
- Beslut som dokumenteras delas in i fyra olika 
kategorier beroende på nivå.  
- Hänsyn till personalen tas, genom att lyssna på dem i 
det dagliga och sätta dem i främsta sätet. 
- Personen kan identifiera sig med företaget, är en del 
av det som levereras.  
- Skulle reagera illa om personen hörde negativ kritik 
om företaget. Kund – lyssna och acceptera, 
Medarbetare – gå till botten med det.  
- Integrerings tid i företaget beror på vilken uppgift 
man får, kan ta en från en vecka till ett halvår.  
- Försöker vara så öppna som möjligt med 
information. 
- Information anses lättillgänglig både internt och 
externt.  
- Redovisning av arbete är beroende på vilken nivå 
processen sköts på.  
- Har prestationstid med under- och överchefer för 
uppföljning.  
- I relationen till kunden är viktigast att kunna erbjuda 
bästa lösningen.  
- Tycker det är viktigt för företaget och framtiden med 
att handla etiskt.  
- Företaget exponeras inte så mycket offentligt, mest 
när driften för en kund inte fungerar, men även när 
affär görs och promotande av ny loga. 
- Beskriver företaget som en tiger mest med tanke på 
snabbheten att förändra och agera, men även 
kameleont p.g.a de anpassningar som behövs göras i 
branschen.    
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Nyckelord F 3 F 4 
Övergripande - Mäter EBITDA ner till avdelningsnivå. KPI:er 

för kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, 
chefsindex 
- Företaget tar hänsyn till personalen via 
friskvårdsbidrag, aktiviteter och fester.  
- Vid omorganisationer finns det 
personalrepresentanter, annars är det 
fackrepresentanter.  
- Besluten tas av ledningsgrupper på olika 
nivåer. 
- Kunde till viss del identifiera sig med 
företaget. 
- Om personen skulle mötas av negativ kritik 
mot företaget skulle den reagera genom att 
lyssna, om det skulle vara fel så skulle personen 
säga hur det var istället.  
- Informationen är väldigt öppen i företaget, 
även ifall det kan komma ut lite sent ibland. 
- Informationen är lättillgänglig via intranät.  
- Att komma in i ”gänget” skulle enligt 
personen ta mellan en till två månader.  
- Redovisning av arbete sker via 
tidsrapportering. 
- Personens arbete följs upp i hög grad, mycket 
beroende på dennes uppgifter.  
- Det viktigaste i relationen till kunden är att se 
till deras bästa, vilka behov de har.  
- Personen tycker det är väldigt viktigt med ett 
etisk handlande.  
- Företaget uppkommer mest offentligt när 
driften inte fungerar hos stora kunder, men 
även vid affärer.  
- Associerar företaget med en tiger, ett starkt 
djur ett modigt djur som tar sig fram och 
kanske äter upp andra. 
 

 

 - KPI:er både i teamet och från ledningen.  
- Företaget tar hänsyn till personalen via förmåner 
och friskvårdsbidraget. 
- Personen tror att en stor andel är medlem i facket, 
beroende på att de har ett bra fack. 
- Finns ingen personalrepresentant, finns 
förslagsforum för faciliteterna.  
- Det är mest ledningen och ledningsgrupperna som 
tar beslut, ibland TM.  
- Kan identifiera sig med företaget, trivs bra och kan 
stå för dess värderingar.  
- Personen tycker det är tråkigt att höra negativ 
kritik om företaget. Mot kunder försöker man 
bemötta dem med fakta och förklara.  
- Tycker det är svårt med informationen från 
företaget, lättare inom teamet.  
- Mycket information finns på intranätet och kan 
läsas där.  
- Det är lätt att komma in i ”gänget” då alla är 
hjälpsamma(några veckor), arbetsuppgiften kan ta 
längre tid(månader). 
- Redovisningen sker via tidsrapportering.  
- Arbetet följs upp med TM som sedan har möte med 
sin chef om saker som ska tas upp.  
- Viktigast i relation till kund är att ha en ärlig och 
öppen dialog och inte gömma nåt.  
- Tycker inte att företaget exponeras i någon större 
mån offentligt, varken negativt eller positivt.  
- Relaterar företaget till  ett lejon, generöst, bjuder 
på sig själv, men kan ändå ryta till  ibland när det 
behövs. 
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Nyckelord F 1 F 2 
Lean - Anser att förutsättningarna är grundade för Lean, men 

behövs mer anpassning till organisationen.  
- Ser inte riktigt resultatet än, blir 1+1 = 2? 
- Upplever ett litet motstånd mot Lean 
- Finns mycket kvar att göra med Lean 

- Är på god väg att bli ett Lean företag, är Lean 
på det sättet att vi förbättrar oss hela tiden, 
med små steg, sen krävs det lite mer om vi ska 
bli ett helt leanskt företag, det krävs att hela 
vägen är engagerad och tänker Lean, det är en 
filosofi och där är vi inte, det är inte alla som 
gillar Lean. 
- Svårigheten är att få alla att tro på det, Lean 
handlar ju om att fokusera på kvaliteten och 
inte på ekonomiska KPI:er och där är det en 
svår avvägning, nu har jag valt att göra bägge 
delar, men det är alltid svårt att fokusera på 
kvaliteten förre ekonomin och  nu gör jag 
bägge delarna och det är bra, men om du är ett 
riktigt leanskt företag då är det lite grann att 
då tittar man egentligen bara på kvaliteten och 
effektivisering av flödet och så spiller det över 
på ekonomin och där är vi inte riktigt ännu.  
- Det är god uppslutning i Sverige och vi håller 
på att implementera det på våra offshore sajter 
i Indien och Ukraina. Sen är det faktiskt så att 
alla tror inte på det, så känner man ibland på 
människor, men jag tycker att det är 
merparten som gillar Lean.  
 

 

Nyckelord F 3 F 4 
Lean - Alla funktioner är ju leanade så vi har ju kommit 

långt, men tror vi har långt kvar. Allt är ju 
introducerat, men långt kvar innan vi alla 
jobbar ”leant”.  
- Tror fortfarande vi jobbar väldigt ”oj nu kom de 
där, nu fick vi de avbrottet” att man prioriteter det 
framför det långsiktiga, de händer mycket o då 
glömmer man bort ”processtänket” de sitter inte 
riktigt i ryggmärgen för alla, o de borde ju sitta för 
alla.  
- Svårigheten kan ligga möjligtvis att vår ledning 
inte jobbar riktigt lean, hela Företag X är ju inte 
Leanat. 
- Tycker att Lean har anpassats för företaget.  
- Anslutningen är lite negativ, men ej det 
övervägande, det övervägande är att man tror på 
det. 

- Vi har kört Lean i många år, säkert 5-6 år, sen 
Företag X bildades. Vår grupp var bland de första 
som gick igenom transformationen som det heter, så 
vi har jobbat ganska länge med Lean. Vi har kommit 
väldigt långt, t.o.m. att det blir lite stiltje i det till 
slut, man har kört det så länge, det gäller ju att hålla 
fokus hela tiden. Våra seniora tekniker sitter och gör 
förbättringar hela tiden, även fast det kanske inte 
kommer upp något på kaizen tv:n.  
- Svårigheter kan ju vara att få engagemanget, vi 
kanske inte kan förbättra oss så mycket mer på vår 
avdelning, men kanske skickar röda lappar till andra 
avdelningar som kanske inte får resultat ifrån dom, 
det följs inte upp och vi får ingen feedback tillbaks 
när vi ger förbättrings förslag till en annan grupp.  
- Anledningen till svårigheterna kan vara tidsbrist 
kanske. Dålig förståelse kanske mellan 
avdelningarna. 
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Ukrainska X 
 

Nyckelord U 1 U 3 U 2 
MD - Initiatives taken from 

personnel depends on person, 
some prefer to do what you say 
to them. Maybe 10 % of my 
team like to take more 
initiatives. The management 
look positive at initiatives.  
- You can make propositions 
and then the boss will consider 
it. They appreciate 
suggestions.  
- The relation between 
manager and staff is friendly 
and respective.  

- It’s a requirement to follow 
protocol, if something is missing 
you need to figure it out by yourself, 
initiatives.  
- Can decide mostly what to do, but 
sometimes need to talk and get 
advice from the manager.   
- Think it’s a good cooperation 
between the person and the 
technicians. Not so much 
cooperation with the persons 
managers, but it’s not needed. 

- Initiativtagandet beror på 
position man har, ibland får man 
följa rutiner, men det händer att 
man måste ta initiativ då inga 
rutiner finns.  
- Lägger ibland fram förslag, som 
nekas ibland och åtgärdas ibland. 
- På min avdelning är relationen 
vänskaplig med chefen. På jobbet 
är vi mer formella, men utanför 
mer informella. 

IvsK - You can make propositions 
and then the boss will consider 
it. They appreciate 
suggestions.  
- Initiatives taken from 
personnel depends on person, 
some prefer to do what you say 
to them. Maybe 10 % of my 
team like to take more 
initiatives. The management 
look positive at initiatives.  
- The relation between 
manager and staff is friendly 
and respective. 
- Good atmosphere, the 
personnel are friends.  
- The team spirit is best in the 
team, but everyone is friendly 
and supportive.  
- Usually individual bonus.  
- Cannot be picky about 
qualifications in recruitment 
process.  
- The relation between 
departments is usually good, 
but sometimes conflicts. 
- Anyone can go and talk 
directly to the management if 
the person wants to.  
- Main value is people, invest 
in them.  

- It’s a requirement to follow 
protocol, if something is missing 
you need to figure it out by yourself, 
initiatives.  
- Can decide mostly what to do, but 
sometimes need to talk and get 
advice from the manager.   
- Think it’s a good cooperation 
between the person and the 
technicians. Not so much 
cooperation with the persons 
managers, but it’s not needed.  
- Friendly and good atmosphere in 
the team, the same in the company.  
- The team spirit is good, spend time 
together outside work.  
- Individual goals to achieve for 
bonuses. Both material bonus and 
awards like special gifts or a place 
on the hall of fame.  
- For recruitment it’s a mix in focus 
on personality and skills. 
- No problems in relations with 
other departments, dependent on 
other teams.  
- Close relations between staff and 
managers, no problems with 
communication.   
- The persons opinion is that the 
value is good relations within the 
company.  

- Initiativtagandet beror på 
position man har, ibland får man 
följa rutiner, men det händer att 
man måste ta initiativ då inga 
rutiner finns.  
- Lägger ibland fram förslag, som 
nekas ibland och åtgärdas ibland.  
- På min avdelning är relationen 
vänskaplig med chefen. På jobbet 
är vi mer formella, men utanför 
mer informella. 
- Anser sig vara i ett bra team 
med god stämning.  
- Lagandan beskrevs som vänlig 
och professionell där man hjälper 
varann i det dagliga arbetet, med 
team-buildings ibland.  
- Generellt tror personen att man 
kollar mycket på personlighet, 
förutom till vissa positioner.  
- Samarbete mellan avdelningar 
känns inte som ett problem, men 
man känner inte alla och kan 
kanske bli ignorerad då.  
- Kommunikationen fungerar bra 
med chefer, men beror lite på 
skillnad i position.  
- Värderingar anses vara 
människor som man arbetar 
med.  
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MvsF - Good atmosphere, the 
personnel are friends.  
- The team spirit is best in the 
team, but everyone is friendly 
and supportive. 
- Usually individual bonus. 

- Friendly and good atmosphere in 
the team, the same in the company. 
- The team spirit is good, spend time 
together outside work. 
- Individual goals to achieve for 
bonuses. Both material bonus and 
awards like special gifts or a place 
on the hall of fame. 

- Anser sig vara i ett bra team 
med god stämning. 
- Lagandan beskrevs som vänlig 
och professionell där man hjälper 
varann i det dagliga arbetet, med 
team-buildings ibland. 

OU - Initiatives taken from 
personnel depends on person, 
some prefer to do what you say 
to them. Maybe 10 % of my 
team like to take more 
initiatives. The management 
look positive at initiatives.  
- The relation between 
manager and staff is friendly 
and respective. 
- Standardization 
- Commitment for work 
becomes commitment for 
company.  
- Code of conduct from Företag 
X.  

- It’s a requirement to follow 
protocol, if something is missing 
you need to figure it out by yourself, 
initiatives.  
- Think it’s a good cooperation 
between the person and the 
technicians. Not so much 
cooperation with the persons 
managers, but it’s not needed. 
- Standardization 
- Commitment for work, not only 
performing the duty, general for 
Ukrainians.  
- Commitment for the company, 
family company.  
- It’s a normal level of rules.  

 - Initiativtagandet beror på 
position man har, ibland får man 
följa rutiner, men det händer att 
man måste ta initiativ då inga 
rutiner finns.  
- På min avdelning är relationen 
vänskaplig med chefen. På jobbet 
är vi mer formella, men utanför 
mer informella. 
- Standardisering 
- Personalen jobbar övertid om 
det behövs vilket pekar på 
engagemang för jobbet. 
Engagemanget för företaget 
anses mest vara för lönen.  
- Finns mer rutiner än regler.  

LO - The staff turnover depends 
on project and people, but the 
company rather put the people 
on the “bench” than fire them. 
- They make input in their 
technicians and don’t want to 
lose them, career paths.  
- Not so customer related, 
mostly technical, but Företag X 
are customer related, so 
everyone understands that we 
need to be more customer 
related now. 
- No specific ethics in the 
company.  
- From the persons level the 
main point was to satisfy 
customer, from above it’s more 
about earnings.  

- The staff turnover is stable, more 
coming in then out.  
- Can see long-term career paths 
within the company.  
- One of the main goals to have a 
good relation with customers. 
Customer oriented, try to get 
feedback and satisfy customers.  
- Think it’s a balance between result 
and customer satisfaction. Customer 
satisfaction gives benefits for the 
company.  
- Have the same code as conduct as 
Företag X.   

- Mer personer som kommer in i 
företaget än slutar, ang. 
personalomsättningen.  
- Karriärvägarna beror på 
personen, men många göra 
karriär i företaget.  
- Försöker förlänga och förbättra 
sig gentemot kunder och ta reda 
på vad som kan göras bättre.  
- Känner till det etiska i både 
Företag X och Ukrainska X, då 
personen jobbar blandat. 
- Tror det är balans mellan 
resultat och kundnöjdhet.  
- Viktigast i relationen till kunden 
är anpassning, vänlighet och 
hjälpsamhet.  
- Företaget försöker promota att 
de sköter om sin personal och ger 
bra service till kunder och på så 
sätt imponera och vinna mer 
kunder. 
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Nyckel ord U 1 U 3 U 2 
Övergripande - Main focus on soft 

measures, customer.  
- The company care about the 
personnel, they have a major 
HRM and security 
department. 
- There is no staff-
representant in the company, 
you can go straight to your 
closest boss and talk about 
things.  
- The person can identify 
with the company, 
understand the company and 
what they trying to do.  
- If the person heard a person 
he knew talking bad about 
the company he would ask 
why the person thinks so and 
he give some reasons for why 
it’s not like that.  
- For information sharing the 
company has a lot of portals 
from both Företag X and 
Ukrainska X.  
- Company- wide news can be 
reached easily.  
- It takes longer time for a 
newcomer to get in to the 
technical than the team 
spirit; a lot of team-buildings 
are arranged.  
- Time reports both to 
Företag X and Ukrainska X 
for documentation of work.  
- The person report when 
he’s done with the 
assignment, otherwise he 
gets a reminder.  
- The company is most 
related to the public when 
they appear at universities 
and do charity work and also 
participating in sports.  
- I like the attributes of 
dolphins, beautiful and 
smart.  

- The main focus is on result 
and as a result of our results 
customer satisfaction. We 
have some measurement and 
some requirement from 
customer to work with the 
cases in some specific time 
frames, so we are doing what 
the customer requirements 
- The staff could go to me if 
they want anything. 
- The person thinks he has to 
identify with the company, 
otherwise the person 
wouldn’t worked there for 
seven years.  
- The information sharing is 
average, it’s enough.  
- It’s no problem to get 
information, as long as you 
are allowed. Get it by 
intranet, meetings and 
workshops etc.  
- It takes some weeks for a 
newcomer to be a part of the 
team, with training with 
team and work. 
- Documentation is 
depending on duty. 
- The persons work is 
followed up on a decent 
level, no pressuring.  
- In public with for example 
cooperation with universities 
and helping healthy limited 
kids.  

- På personens avdelning mäts mest 
mjuka KPI:er.  
- Anser att företaget bryr sig om 
personalens hälsa genom att förbättra 
klagomål och arbetsmiljön. 
- Tar det med sin närmsta chef om 
personen vill förändra något, vet inte 
om det finns någon 
personalrepresentant. 
- Generellt kan personen identifiera sig 
med företaget, viktigt att känna sig 
bekväm. 
- Om någon skulle prata illa om 
företaget, så skull personen inte bry 
sig, har en annan inställning. Om det 
är en kund meddelas personens 
närmsta chefer.  
- Tycker att det inte delas ut tillräckligt 
med information om vad som händer 
med företaget.  
- Informationen nås på intranät, 
mailutskick och hemsidan.  
- Tar en till två månader för en 
nykomling att komma in i ”gänget”, 
beroende på kunskap och trivsel med 
medarbetare.  
- Redovisar arbete internt och externt. 
Tidsrapportering. 
- Följer upp personens arbete, då 
personens arbete påverkar andras 
arbete.  
- Personen tycker det är viktigt med 
etik , att ha standarder och levererar 
kvalitet.  
- Ukrainska X anses mest utåtriktade 
mot den europeiska marknaden, 
medialt sett.  
- Personen associerar företaget med en 
surikat, som anpassar sig till 
omgivningen. Relaterar till branschen. 
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Nyckelord  U 1 U 3 U 2 
Lean - We started with lean several 

months ago, I cant say its 
already working. It’s a lot of 
processes that just has started to 
develop and we have some 
problems with them. Even if we 
try to use lean to make them 
better its quite hard. Lean is 
good to use when processes are 
already quite good and 
developed, then its good for 
improvement. 
- In my point of view it’s 
sometimes a little bit 
complicated, or at least our way 
of implementation. Most people 
skip the steps, sometimes I think 
it would be better if we didn’t 
have the steps at all, they skip 
anyway. Then we could have a 
little easier method. 
- Difficulties is the technical 
implementation in our company 
is not perfect, its hard to use it, 
the mind-set and idea is ok, 
more the technical part is hard. 
Sometimes when 
implementation you go to 
another apartment and see they 
don’t do the same so it stops. –
Maybe its not very good, and we 
shouldn’t try it again.  
- The opinion about Lean is not 
resistant, but sometimes not so 
much participation, everybody is 
not into it so much.  

- We are now trying to 
implement Lean, thanks to our 
Swedish colleagues, who are 
helping us to use Lean. And we 
are trying step-by-step 
implement it in Ukraine in our 
team, it’s not yet well 
developed and we working on 
it, but we do in it like I said 
step by step.  
- The view on Lean in the 
persons company is that they 
already worked with it for a 
several years, but didn’t call it 
Lean, so they already tried to 
do some kind of continuous 
improvements or some kinds 
of weekly meetings or 
something like that. So actually 
they already have been working 
on it for a several years, but 
now Swedish guys came and 
said now we call it Lean. It’s 
almost the same way as they 
did before but it’s more formal. 
The person can’t see the 
benefits of Lean yet, they don’t 
measure it, so they take some 
parts from it if they need that, 
the other parts the person 
don’t know for now. They have 
used Lean for several months 
and the person is not sure if 
they started with the whole 
company and the person thinks 
they just try to implement it in 
the person’s team from the 
beginning. The person is not 
sure if other teams are involved 
in it yet. They don’t have any 
time period for the 
implementation. 

 

- Har hört om Lean 
implementeringen, det kanske sker 
på högre nivå i Ukrainska X, vi håller 
på att implementera massa saker i 
det tekniska. Jag har dock inte märkt 
av några förändringar som gjorts för 
Lean än så länge. 


