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Sammanfattning 
 
Kultur kan skilja sig organisationer emellan, detta kan bli ett hinder i att förstå varandra 
och samarbete kan eventuellt bli lidande då det uppstår missförstånd i kommunikationen. 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om organisationskulturen påverkar 
samarbetsförmåga.  I undersökningen har vi valt att undersöka skillnaden mellan en 
samarbetsvillig respektive osamarbetsvillig bransch, bilindustrin och byggindustrin. 
Syftet nåddes genom att undersöka branschkulturen på universitetsnivå, med 
programstudenter som representerade respektive bransch. Uppsatsen baseras på en 
kvantitativ undersökning i form av enkätundersökning och bygger på uppgifter från 146 
studenter. Enkätundersökningen är skapad utifrån Hofstedes nationella dimensioner. 
Slutsatsen som kan dras från undersökningen är att skillnaden mellan branscherna, i 
avseende kultur och samarbetsförmåga, är förhållandevis liten i undersökningen.  
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Abstract 
 
Culture can look different in different organizations which could lead to misunderstand-
ing in communication and probably lack of cooperation. The purpose of this study is to 
investigate if organizational culture has an effect on the level of cooperation. In the 
research we have chosen to investigate the differences between an industry that have 
good cooperation, the car industry, and an industry with lack of cooperation, the 
construction industry. The purpose was achieved by investigating the organizational 
culture on university level, where program students represented the two industries. The 
study is based on a quantitative approach with a survey consisting of answers from 146 
students. The survey was created from Hofstede’s national dimensions. The conclusion 
that can be drawn from the study is that there is only a small difference in culture and 
cooperation between the two industries.   
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1 Inledning 
 
I denna inledande del av rapporten belyser vi vikten av, och svårigheterna med, ett bra 
samarbete företag emellan. Denna bakgrund mynnar ut i vår problemdiskussion där vi 
beskriver en samarbetsvillig respektive en icke samarbetsvillig bransch, dvs bilindustrin 
respektive byggindustrin. Därefter följer syftet med uppsatsen och valda avgränsningar.   
 
1.1 Bakgrund 
 
Dagens företag blir utsatta för en allt hårdare konkurrens, inte bara lokalt utan även 
globalt. Detta ställer nya krav på företagen i deras strävan efter att vara konkurrenskrafti-
ga.  
 
Företag som är aktiva i dagens högt konkurrerande världsmarknader måste inte bara vara 
innovativa och ta till sig och utveckla ny teknologi, utan även utveckla nya typer av 
professionella relationer. Företag får ökat beroende av varandra i externa allianser och 
delar kostnader och kompetens i forskning, produktion, information, kvalitet och logistik 
(Aquilon, 1997).  
 
Företagen har många underleverantörer jorden runt och det gäller att förstå varandra och 
dra nytta av varandras kompetens. Det är många faktorer som spelar en stor roll inom 
samarbete, en av dessa är kultur. Då kulturen är olika, organisationer emellan, så kan 
detta bli ett hinder i att förstå varandra och samarbete kan bli lidande då det uppstår 
missförstånd i kommunikationen. Brist på samarbete kan leda till höga transaktionskost-
nader och lägre produktivitet. 
 
Företag är inte isolerade funktioner utan ett system av sammanflätade processer vilka 
måste bli förstådda och styrda. Genom nya och innovativa samarbetsformer suddas 
gränsen mellan de deltagande företagen mer eller mindre ut. När den hierarkiska 
ordningen minskar blir det av yttersta vikt att kunna hantera relationerna mellan de 
deltagande i kedjan (Aquilon, 1997). 
 
Doney et al. (1998) ser en växande trend mot globalisering gällande bildandet av 
allianser, leda och anställa personal samt att träda in på nya marknader. Förtroende 
stärker långsiktiga relationer mellan företag och är en viktig komponent i framgången för 
strategiska allianser. Förtroende kan formas på ett antal olika sätt och hur tillit etableras 
beror på de sociala normer och värderingar som guidar människors beteenden och 
värderingar. Eftersom att varje kulturs kollektivistiska programmerande resulterar i olika 
normer och värderingar så är processen i vilken man ska välja vem man ska lita på starkt 
beroende av samhällskulturen. Det är viktigt att notera att de kulturella gränserna mellan 
nationer blir mer suddiga med ekonomisk integration och att det kan finnas signifikanta 
kulturella skillnader inom länder (Doney, Cannon, Mullen, 1998). 
 
I affärsrelationer kan övergripande regler och kontrakt bli ett substitut för tillit om 
organisationskulturen är karaktäriserad av individualism, där banden mellan individerna 
är lösa och var och en förväntas sköta sig själva och sina närmaste i familjen (Hofstede, 
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1991). Enligt Williamson (1985) leder affärsrelationer baserade på övergripande kontrakt 
till högre transaktionskostnader än relationer baserade på tillit. Högre transaktionskostna-
der leder till lägre ”pay-off” av framtida vinster i affärsrelation vilket minskar vilja till att 
samarbeta (Parkhe, 1993). 
 
Hofstede (1991) menar att för första gången i historien är nu världen, sedan 1960-talet, en 
enda marknad. Fastän tullskydd av hemmamarknader finns kvar har det blivit en relativt 
snarare än ett absolut hinder för företag med världsomfattande verksamhet. Inuti 
internationella affärsföretag äger mycket intensiva interkulturella möten rum. De 
nationella kulturdimensionerna bevisar vilken kulturell mångfald det kan finnas inom ett 
multinationellt bolag. Denna mångfald innebär också klyftor som måste överbryggas 
genom interkulturell samverkan.  
 
1.2 Problemområde/problemdiskussion 
 
Byggindustrin är känd för att vara en traditionsbunden bransch med stark kultur. De har 
under en lång tid blivit kritiserade för sin dåliga innovation. Enligt Fernström (1998) 
anses dålig produktivitet och låg utveckling i byggbranschen bero på bristande samarbete 
mellan intressenter inom branschen. Aktörer blir ofta utbytta mellan projekt, vilket leder 
till dålig överföring av kunskap och erfarenhet mellan intressenterna. Förtroende och 
samarbete i långsiktiga relationer är nödvändigt för alla affärsverksamheter, men dock 
inte speciellt vanligt i byggbranschen menar Fernström. Författaren anser vidare att 
långsiktiga relationer kan leda till bättre utveckling och lägre produktionskostnader. 
 
Kadefors (1997) anser att mycket tid och resurser läggs ner på att etablera, följa upp och 
omförhandla kontrakt vilket leder till höga transaktionskostnader. Parkhe (1993) menar 
att långsiktiga förhållanden ofta leder till ökat förtroende och minskar därav behovet av 
omfattande kontrakt vilket gör att transaktionskostnaderna minskar under tiden som 
relationen mognar.  
 
Bristen på tillit är en av de viktigare anledningarna till bristande samarbete och ej längre 
bestående relationer mellan intressenter i byggbranschen. Delade värderingar och 
antaganden är en kritisk faktor när man inför samarbete och långvariga relationer 
(Morgan & Hunt, 1994).  
 
Enligt Aquilon (1997) har bilindustrin gjort stora ansträngningar för att lyckas med 
partnerskap och allianser. Det som kännetecknar relationerna är att de är relativt 
långsiktighetsorienterade och att de försöker att föra företagen mot ett gemensamt mål för 
att lyckas med både kostnader och kvalité. Det inkluderar även att dela information, 
risker och belöningar. Anledningen till att det har blivit nödvändigt för bilindustrin med 
dessa samarbeten har att göra med världskonkurrensen, ökad produktivitet, kärnkompe-
tens, underleverantörer i världsklass och internationalisering av resurser (Aquilon 1997). 
 
För att fortsätta vara konkurrenskraftig måste tillverkare och leverantörer inom 
bilindustrin kontinuerligt förbättra sina prestationer när det gäller produktion och 
produktutveckling (Corswant & Fredriksson, 2002). De allmänt  vedertagna trenden om 
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bilindustrin är enligt författarna att; specialistutförande ökar, produktlivscykeln blir 
kortare, produktion och produktutveckling blir mer globaliserat, outsourcing ökar, företag 
reducerar sin leverantörbas, produktionsutvecklingstiden minskar och att leverantörer får 
större inflytande inom produktutvecklingen.  
 
Utökad outsourcing medför att man placerar viktiga aktiviteter utanför företaget vilket 
gör att man måste ha ett bra samarbete för att man ska kunna styra och koordinera 
aktiviteterna. Tillverkare inom branschen använder sig av globala produktplattformar för 
flera av produktmodellerna, detta medför att produktionsvolymen ökar på samma gång 
som produktvarianter kan skapas genom att modifiera befintliga moduler. Fast de 
grundläggande modulerna är de samma, så är det ändå svårt och kostsamt att ha alla i 
lager då man kan skapa ett så stort antal olika varianter. Detta har gjort att kort 
sändningstid har blivit ett allt större viktigt kriterium, vilket i sin tur kräver att 
leverantörerna är lokaliserade i närhet till kundernas tillverkningsenheter (Corswant & 
Fredriksson, 2002). 
 
Genom att involvera leverantörerna i allt större utsträckning i produktutvecklingen så kan 
bilindustrin ta fördelar av leverantörernas kunskap gällande produktutveckling och 
produktion. Genom detta kan utvecklingstid och kostnader reduceras och intresset för 
detta har ökat de senaste åren. Då företagen involverar leverantörerna så blir de även mer 
beroende av dessa. Som en konsekvens av detta blir nära samarbete viktigt och 
biltillverkarna måste fokusera deras resurser på ett fåtal strategiska viktiga leverantörer 
(Corswant & Fredriksson, 2002). 
 
Sammanfattningsvis menar Corswant och Fredriksson (2002) att det verkar som att 
bilindustrin rör sig mot en närmare relation mellan biltillverkare och ett ganska litet antal 
leverantörer som levererar kompletta system och moduler. Genom lokala etableringar så 
kommer leverantörerna att utveckla deras moduler och leverera dem ”just-in-time” i 
större utsträckning än i dagsläget.  
 
Enligt Hofstede (1991) måste multinationella företag överbrygga både skillnader mellan 
nationalkulturer och skillnader mellan olika företagskulturer. Nationalkultursskillnaders 
djupt rotade natur, som baseras på olika värderingar, har påvisats. Företagskulturskillna-
der består av komponenter som relaterar till både företag och yrkesgrupper. De utgörs av 
sedvänjor och värderingar.  
 
Hofstede (1991) menar att kulturella värderingar påverkar företags och organisationers 
praxis och teorier. Arbetssituationen är i grund och botten ett mycket passande 
laboratorium för interkulturellt samarbete. Det finns en växande tendens i internationell 
affärsverksamhet att det fördelar som tullskydd och teknologiskt försprång innebär 
försvinner, vilket automatiskt gör att kulturella fördelar och nackdelar blir avgörande i 
konkurrensen.  
 
När företag blir mer involverade i tvärnationella strategiska allianser, där tillit är 
huvudnyckeln till framgång, blir det ett växande behov av att förstå hur kultur och tillit 
påverkar varandra. När företag expanderar in i nya globala marknader för att köpa och 
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sälja produkter blir den kulturella förståelsen avgörande för deras framgång (Doney et al., 
1998). 
 
Det uppstår ett problem när man måste samarbeta för att vara konkurrenskraftig, man har 
dålig förståelse för andras kulturer där de grundläggande värderingarna finns. Enligt 
Morgan och Hunt (1994) är delade värderingar och antaganden en kritisk faktor när man 
inför samarbete och långvariga relationer.  
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om organisationskultur kan påverka 
samarbetsförmåga.  I undersökningen har vi valt att undersöka skillnaden mellan en 
samarbetsvillig respektive en icke samarbetsvillig bransch, dvs bilindustrin och 
byggindustrin. 
 
Vi preciserar vårt syfte i följande forskningsfrågor: 
 

- Hur ser kulturerna ut i bilindustrin respektive byggindustrin i avseende samarbets-
förmåga? 

 
- Kan skillnaderna gällande förekomsten av samarbete mellan branscherna 

förklaras av skillnader i branschkultur? 
 
 
1.4 Avgränsningar  
 
Vi har valt ämnet organisationskultur och avgränsat oss till att studera ämnet i avseende 
samarbetsförmåga. För att se hur olika organisationskulturer skiljer sig åt gällande 
samarbete har vi valt två branscher, byggindustrin och bilindustrin. Vi har avgränsat oss 
till att undersöka branschkulturen på universitetsnivå. För att kunna besvara vårt syfte har 
vi huvudsakligen fokuserat oss på Hofstedes teorier om nationella kulturdimensioner. 
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2. Kulturteori  
 
I vår teoretiska referensram ingår avsnitt om organisationskultur, organisationskulturens 
olika delar, rekryteringsprocessen, nationella kulturdimensioner och samarbete. Tyngden 
ligger på Hofstedes nationella kulturdimensioner eftersom att  det är detta verktyg som 
uppsatsen grundar sig på.  
 
2.1 Organisationskultur 
 
Hofstede (1991) definierar ”kultur” generellt som ”det kollektiva programmerade av 
psyket som skiljer medlemmarna i en grupp eller kategori av människor från en annan”. 
”Organisationskultur” definierar han som det kollektiva programmerade av psyket som 
skiljer medlemmarna av en organisation från medlemmarna i en annan (s 224). 
 
Hofstede beskriver kultur med metaforen ”mental mjukvara”, vilken anger vilka 
reaktioner som är troliga och begripliga utifrån individens bakgrund. Den ”mentala 
mjukvaran” programmeras av den sociala miljö som man växer upp i och samlar 
livserfarenheter i, det handlar om allt från känslor till agerande. Programmeringen börjar 
så fort barnet är fött. Barnet ser och lär av familjen, programmeringen fortsätter i skolan, i 
ungdomsgrupper, på arbetsplatsen och i samhället. Det är den kollektiva mentala 
programmeringen som skiljer medlemmarna i en grupp eller kategori av människor från 
en annan. Kultur är inlärd inte ärvd (Hofstede 1991). 
 
Kultur är ett fenomen som kan bli representerat på ett antal olika nivåer i samhället. 
Nedan följer ett exempel på hur kultur kan bli observerat i samhällen. Den högsta nivån 
är kultur inom ett stort område och kontinenter, till exempel Asiatisk kultur eller 
Västerländsk kultur. En nivå under är nationalkultur där olika nationer har olika kultur. 
Ett exempel är de närliggande länderna Tyskland och Frankrike som har olika kultur. En 
nivå ännu längre ner är kultur inom företag och organisationer. Byggindustrin och 
finansindustrin har olika kultur. På organisationsnivån kan man finna olika kulturer i 
olika organisationer trots att de är aktiva i samma industri. Detta kallas organisationskul-
tur. Den lägsta nivån är underkulturer (subkulturer) vilka man kan finna inom företag i 
till exempel olika avdelningar (Alvesson, 2001; Hofstede, 1991). 
 
Alvesson (2001) menar att alla kulturdimensioner har sina för och nackdelar. ”Den bästa 
kulturen” finns inte menar Alvesson. Olika kulturer passar för olika aktiviteter och 
situationer.  
 
Enligt Mabey et al. (1998) är definitionen av kultur en högst praktisk fråga, den vilar på 
om man tror att kultur kan förändras eller inte. De menar att man kan se på organisa-
tionskulturer från två olika vinklar. Man kan se på kulturen som något som organisatio-
nen har eller som något som organisationen är. Schein (1992) hävdar att kultur 
uppkommer från tre olika källor; tro, värderingar, och antaganden från grundaren av 
organisationen; gruppmedlemmarnas erfarenhet vid organisationsutveckling; ny tro, 
värderingar och antaganden som förs in av nya medlemmar och ledare.  
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Sadri och Lees (2001) menar att en positiv kultur, där medlemmarna identifierar sig med 
kulturen, skapar en trevligare miljö med högre trivsel med bra moral. Det leder även till 
ett ökat teamwork, att man delar med sig av information och en positiv inställning till nya 
idéer. 
 
Organisationskulturen inom ett företag blir mest troligt påverkad av landets nationalkul-
tur som det är verksamt inom. Detta betyder inte att alla organisationer inom en och 
samma nation (land) har identisk organisationskultur. Skillnaderna mellan organisations-
kultur och nationalkultur kan bero på organisationsspecifika omständigheter och på att 
chefen eller grundaren har olika värderingar än de flesta av landsmännen (Schein, 1992). 
Chefen/grundaren är väldigt viktig beträffande skapandet och förändring av organisa-
tionskultur (Morgan, 1986). 
 
2.2 Organisationskulturens olika delar 
 
Organisationskultur består av fyra element; grundläggande antaganden, värderingar, 
normer och artefakter. De gemensamma grundläggande antagandena i en grupp kallas 
ofta för kulturens kärnelement (Jacobsen & Thorsvik, 1995). 

2.2.1 Grundläggande antaganden 
 
De grundläggande antagandena innehåller sju dimensioner som man kan använda för att 
skilja kulturer från varandra: 
 
Hur förhållandet mellan organisation och omvärld uppfattas. 
Betraktar man organisationen som aktiv, dominerande, ledande i förhållande till 
omvärlden, eller är uppfattningen den att organisationen är passiv och utsatt för tryck att 
anpassa sig till omvärlden? 
 
Vilken syn man har på människans handlingar. 
Är det människans natur att vara aktiv och försöka att påverka, eller att vara passiv och 
bara efter bästa förmåga försöka anpassa sig till det som händer? Är handlingar rationella 
eller mer styrda av känslor (irrationella). 
 
Hur organisationen kommer fram till ”sanning”. 
Sker det genom en ständig utprovning och testning av det som man antar vara sant 
(idealet inom t ex forskning), genom att man lyssnar till ”dem som vet bättre” eller 
genom att man enas om vad som ”sant”? 
 
Hur organisationen betraktar tid. 
Är den inriktad på framtiden eller förgången tid? I vilket tidsperspektiv anser man det 
förnuftigt att betrakta organisationens aktiviteter? Ett tvåårs- eller femårsperspektiv? 
Eller ännu längre? Ett generationsperspektiv? 
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Vilka antaganden man gör om den mänskliga naturen. 
Betraktar man människan som i grunden god, i grunden ond eller som formad av 
omgivning och situationsfaktorer? 
 
Hur man ser på relationer mellan människor. 
Ska man visa känslor eller uppträda rationellt? Ska man konkurrera eller samarbeta? Ska 
man delta eller låta andra fatta besluten? Hur ska makt och myndighet fördelas – genom 
hierarki eller mer egalitära strukturer? 
 
Hur man ser på konflikt. 
Bör grupper vara homogena eller heterogena? I vilken utsträckning ska vi tolerera 
oenighet? 
 
Genom att kombinera dimensionerna kan man få många olika typer av kulturer. I en 
organisation kan man till exempel hitta en kultur präglad av att organisationen och de 
anställda måste anpassa sig till omvärlden, att det är överlevnad på kort sikt som gäller, 
att det finns ömsesidig misstro mellan ledning och anställda och att man på arbetsplatsen 
uppfattar konkurrens som gynnsam för effektiviteten (Jacobsen & Thorsvik, 1995). 
 

2.2.2 Värderingar 
 
Värderingar är grundvalen i all kultur. De är en viktig del i ett företags filosofi för att bli 
framgångsrikt och de fungerar som vägledning och riktlinjer för de anställda i deras 
dagliga beteende. Det ligger i själva begreppet att värderingar säger något om vad som är 
gott, önskvärt, fint osv. Värderingar innebär att man har gjort ett medvetet val och 
bestämt sig för att en viss sak är bra och en annan dålig. Sådana värderingar följer ofta 
naturligt av de grundläggande antaganden som man har gjort. Om man har en 
grundläggande tro på att människor är lata, smitare osv. blir det ganska naturligt att 
ledarskapet baseras på värderingar om att de anställda måste styras och kontrolleras. En 
person som tar för givet att konflikter oftast har positiva konsekvenser – till exempel i 
form av innovation – har en tendens att önska konflikt och hävda att konflikt är bra. En 
värdering kan uttryckas som en tendens att föredra vissa tillstånd framför andra. I studier 
av organisationer är det vanligt att anta att värderingar kommer till uttryck genom de 
beslut som fattas, de planer som görs upp och den filosofi som organisationen lägger till 
grund för sin verksamhet (Jacobsen & Thorsvik, 1995). 
 
Värderingar förmedlar även det som organisationen anser vara bra, och därmed 
underförstått vad den anser vara dåligt. I regel antas det finnas ett nära samband mellan 
de värderingar man uttrycker och de grundläggande antaganden som man gör. Det kan 
ofta råda bristande överensstämmelse mellan vad en person säger och tror om de 
värderingar som styr det egna beteendet och de grundläggande antaganden som faktiskt 
styr hans eller hennes beteende. De uttalade värderingarna är ofta något man (medvetet 
eller omedvetet) pryder sig med, samtidigt som det egentligen är andra uppfattningar som 
styr beteendet (ibid). 
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2.2.3 Normer 
 
Värderingar är abstrakta ideal, medan normer är bestämda principer eller regler som 
människor förväntas följa. I de flesta fall följs normer också av sanktioner. Det innebär 
att den som inte följer normerna ofta straffas, t ex kan en anställd som har tagit emot 
mutor kan bli uppsagd. Bakom varje norm ligger en värdering om vad som är bra och 
dåligt. Normerna ger principer, riktlinjer och begränsningar för beteendet. I organisatio-
ner blir normer för beteende ofta formaliserade i form av regeluppsättningar, rutiner och 
formella ”etiska normer” som har gjorts kända för alla anställda i organisationen 
(Jacobsen & Thorsvik, 1995). 
 

2.2.4 Artefakter 
 
Med artefakter menar Jacobsen & Thorsvik (1995) konkreta fysiska föremål (däribland 
texter) samt talesätt och beteenden som är uttryck för de underliggande kulturelementen 
(dvs. grundläggande antaganden, värderingar och normer). Artefakter fungerar som 
symboler genom att de förmedlar information om kultur. Det är en viktig poäng att 
artefakter måste tolkas för att kunna fungera som symboler. Först när individer tillskriver 
en artefakt mening kan vi kalla den symbol. Även om artefakter är lätta att observera 
betyder det inte att de är lätta att förstå. Artefakter måste tolkas. 
 
Artefakter kan enligt författarna delas in i tre huvudgrupper: det som människor säger, 
människors beteende, och fysiska föremål. Artefakter har inte bara en symbolisk sida. De 
har också en instrumentell sida, genom att de i varierande grad kan vara inrättade för att 
lösa en uppgift. I praktiken är det svårt att skilja mellan symboliska och instrumentella 
aspekter hos artefakter (ibid). 
 
2.3 Rekryteringsprocessen 
 
Hofstede (1991) menar att även om medlemmarnas värderingar i första hand beror på 
andra kriterier än medlemskap i organisationen kommer dessa värderingar in i 
organisationen genom anställningsprocessen. Ett företag anställer personer med en viss 
nationalitet, ålder, utbildning och kön. Deras följande socialisation är en fråga om 
inlärning av sedvänjor, symboler, hjältar och ritualer. Personalavdelningen som väljer ut 
vilka personer som ska anställas spelar en mycket stor roll för upprätthållandet av 
företagets värderingar.  
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2.4 Nationella kulturdimensioner 
 
Hofstede (1984) utarbetade fyra dimensioner för nationalkultur (senare fann han även en 
femte dimension) efter att ha studerat en mängd frågeundersökningsresultat om 
människors värderingar från över femtio olika länder (människorna var arbetare från 
IBM:s olika lokala dotterbolag). Han kom fram till fyra grundläggande problemområden 
som representerade dimensioner av nationalkulturer. Han kallar de för ”maktdistans” 
(från liten till stor), ”kollektivism” gentemot ”individualism”, ”kvinnlighet” gentemot 
”manlighet”, och ”osäkerhetsundvikande” (från svagt till starkt). Tillsammans formar de 
en fyrdimensionell modell av skillnaderna mellan nationella kulturer. Varje land i 
modellen karakteriseras av en viss gradering på var och en av de fyra dimensionerna. 
 
Hofstede (1991) anser att kulturskillnader på landsnivå mestadels ligger i värderingarna 
och bara i mindre mån gäller sedvänjor. På organisationsnivån manifesteras kulturskill-
naderna huvudsakligen som skilda sedvänjor. En yrkesgrupptillhörighetsnivå har 
placerats halvvägs mellan landsnivån och organisationsnivån med innebörden att man 
förvärvar både värderingar och sedvänjor när man ägnar sig åt ett yrke.  
 
Hofstede (1991) använde sig av en tvärnationell IRIC-studie för att arbeta fram 
dimensioner för organisationskultur. Hans sex dimensioner för organisationskultur är; 
processinriktad gentemot resultatinriktad (dim. 1), personalinriktad gentemot 
arbetsinriktad (dim. 2), företagsidentifierande gentemot uppgiftsidentifierande (dim. 3) , 
öppna system gentemot slutna system (dim. 4), fri styrning gentemot strikt kontroll (dim. 
5) och normativ gentemot pragmatisk (dim. 6). Organisationsdimensionerna är oberoende 
av varandra, dvs de förekommer i alla möjliga kombinationer. Organisationsdimensio-
nerna är sedvänjodimensioner, inte värderingsdimensioner. Fastän organisationskulturer 
huvudsakligen består av sedvänjor har de en viss värderingskomponent. Av de sex 
dimensionerna för organisationer var dimensionerna 1, 3 och 4 viss mån associerade till 
värderingar. När det gällde de tre andra dimensionerna, 2, 5, 6, fann man ingen koppling 
alls till värderingar. Dessa dimensioner bara beskriver sedvänjor som människor har lärt 
sig under en socialisering utan att deras grundläggande värderingar har involverats.  
 
Följande underrubriker behandlar Hofstedes fem dimensioner av nationalkultur. I slutet 
av varje kapitel finns en tabell där ett antal länder från IBM-undersökningen är utvalda 
och rangordnade så att läsaren lättare ska kunna bilda sig en egen uppfattning om de olika 
dimensionerna.  
 

2.4.1 Maktdistans 
 
Den första av Hofstedes dimensioner av nationalkultur är maktdistans. Det finns 
ojämlikheter i varje samhälle, vissa människor är större och starkare medan vissa 
människor är mer intelligenta än andra. Maktdistans speglar de olika ländernas svar på 
hur man ska hantera det faktum att människor är ojämlika. Hofstede beräknade ett mått 
på maktdistansen med hjälp av de svar som IBM-undersökningen gav.  
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I länder där anställda inte är särskilt rädda och chefer inte ofta är autokratiska eller 
patriarkaliska föredrar anställda en konsulterande ledningsstil. I länder på den motsatta 
sidan av maktdistansskalan, där anställda ofta är rädda för sina chefer är det mindre 
troligt att de anställda föredrar en konsulterande chef. Maktdistanspoängen informerar 
oss om beroendeförhållandena i ett land. I länder med låg maktdistans är de underordna-
des beroende av cheferna begränsat, och man föredrar ömsesidigt beroende mellan chef 
och underordnad. Den känslomässiga distansen mellan dem är relativt liten; underordna-
de kan ganska lätt närma sig och säga emot sina chefer. I länder med stor maktdistans är 
de underordnade oerhört beroende av sina chefer. Antingen föredrar de ett sådant 
beroende eller så avvisar de det fullständigt, motberoende, det vill säga ett negativt 
beroende. Den underordnade förväntar sig att bli beordrad i ett land med stor maktdistans 
och att löneskillnaderna mellan högsta och lägsta lönerna i företag är stor, medan i ett 
land med liten maktdistans förväntar sig de underordnade att bli konsulterade och att det 
är en liten skillnad mellan de högsta och de lägsta lönerna i företag. Anställda visar större 
samarbetsförmåga i kulturer mer liten maktdistans än i kulturer med stor maktdistans. 
Sverige ligger relativt lågt på MDI-skalan (31 på en skala från 1 till 100) (Hofstede 
1991). 
 
Hofstede definierar maktdistans som, ”i hur hög grad de mindre kraftfulla medlemmarna 
av institutioner och företag inom ett land förväntar sig eller accepterar att makt fördelas 
ojämlika.”  
 
Efter sammanställningen kunde Hofstede se att det var de latinska länderna som hade 
höga MDI-poäng medan den icke-latinska delen av Europa hade låga poäng. Resultatet 
av jämförelsen mellan 38 yrken eller sysselsättningar visade att yrkena med lägst status 
och utbildningsnivå hade de högsta maktdistanspoängen, och att de med högst status och 
utbildningsnivå (t ex civilingenjörer) hade de lägsta MDI-poängen.  
 
Maktdistanindex (MDI) 
Land eller region MDI-Poäng  Rangorning i hela IBM-undersökn. 
Guatemala   95   2/3 
Panama  95   2/3 
Frankrike   68   15/16 
Italien  50    34 
USA   40  38 
Norge  31  47/48 
Sverige  31   47/48 
Israel   13   52 
Österrike  11  52 
Tabell 2.4.1: Rangordning, MDI – Maktdistans 
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2.4.2 Individualism 
 
En annan av Hofstedes dimensioner är individualism. Han kallar de samhällen som de 
allra flesta människor lever i, där gruppens intressen har överhanden i förhållande till 
individers intressen för ”kollektivistiska”. Ordet hänvisar till gruppens makt, inte till 
statens. Hofstede gjorde ett test ungefär som MDI-testet, men han hade andra frågor och 
det var även lite andra saker som var annorlunda. Istället för MDI (maktdistansindex) så 
fick det namnet INI (individualismpoäng). Han definierar dimensionen individualism på 
följande sätt: ”Individualism” gäller samhällen i vilka banden mellan individerna är lösa. 
Var och en förväntas sköta sig själv och sina närmaste i familjen. ”Kollektivism”, som 
denna individualisms motsats, kännetecknar samhällen i vilka människor från födseln och 
framåt integreras i starka, väl sammanhållna ingrupper, som under personens hela livstid 
fortsätter att skydda honom eller henne i gengäld för en obetingad lojalitet. 
 
Genom att avläsa individualismpoängen så lägger man direkt märke till att det är nästan 
alla rika länder som har höga poängsummor (hög individualism) och att nästan alla 
fattiga länder har låga poängsummor (kollektivism). Det finns alltså ett starkt samband 
mellan ett lands nationalrikedom och graden av individualism i dess kultur. Sverige 
ligger relativt högt på INI-skalan (71 på en skala från 1 till 100). 
 
I ett individualistiskt samhälle är relationen arbetsgivare – anställd, ett kontrakt avsett att 
ge ömsesidiga fördelar. Medan i ett kollektivistiskt samhälle ska relationen arbetsgivare – 
anställd, uppfattas i moraliska termer som en familjerelation. Människor i en 
kollektivistisk kultur är lojala mot gruppen och har inga problem med att dela med sig av 
resurser mellan varandra. I kollektivistiska kulturer är tillit en stor del av affärsrelationer. 
I individualistiska kulturer ersätts den starka tilliten av regler och kontrakt. Detta gör att 
det är mer övergripande kontrakt i individualistiska kulturer än i kollektivistiska  
(Hofstede 1991). 
 
Individualismindex (INI) 
Land eller region INI-Poäng  Rangorning i hela IBM-undersökn.  
USA  91  1 
Italien  76  7 
Frankrike   71  10/11 
Sverige   71  10/11 
Norge   69  13 
Österrike   55  18 
Israel  54  19 
Panama  11  51 
Guatemala   6  53 
Tabell 2.4.2: Rangordning, INI – Individualism  
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2.4.3 Maskulinitet  
 
Hofstede definierar den tredje dimensionen, maskulinitet, på följande sätt: ”Maskulinitet” 
präglar samhällen i vilka de sociala könsrollerna är tydligt åtskilda; män förutsätts vara 
självhävdande, tuffa och inriktade mot materiell framgång; kvinnor förutsätts vara mer 
anspråkslösa, ömma eller mjuka och engagerade av livets kvalitet. ”Feminitet”  präglar 
samhällen i vilka de sociala könsrollerna överlappar varandra; både män och kvinnor 
förutsätts vara anspråkslösa, ömma eller mjuka och inriktade på livets kvalitet. 
 
Även här gjorde Hofstede ett test utifrån IBM-projektet, maskulinitetspoäng (MAS). Han 
fann att minst lika många rika länder som fattiga toppade MAS-listan. Sverige har ett 
relativt lågt MAS-poäng (5 på en skala från 1 till 100). 
 
I arbetslivet understryks rättvisa, konkurrens kolleger emellan och prestationer i det 
maskulina samhället, medan i det feminina understryks jämlikhet, solidaritet och 
arbetsmiljökvalitet. I det maskulina samhället är prestationssamhället ideal och de starka 
ska stödjas, medan i det feminina är välfärdssamhället ett ideal och de behövande ska få 
hjälp (Hofstede 1991). I maskulina kulturer löser man konflikter med ”a good fight”, 
medan i feminina kulturer löser man konflikter genom förhandling och kompromisser. 
Tendenser för mer aktiviteter och arbete i nätverk och team kan leda till att feminina 
värderingar kan bli mer viktiga i framtiden (Alvesson, 2001; Hofstede, 1984).  
 
Maskulinitetspoäng (MAS)  
Land eller region MAS-Poäng  Rangorning i hela IBM-undersökn.  
Japan  95  1  
Österrike  79  2 
Italien   70  4/5 
USA  62  15 
Israel  47  29   
Frankrike  43  35/36 
Norge   8  52 
Sverige  5  53 
Tabell 2.4.3: Rangordning, MAS – Maskulinitet  
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2.4.4 Osäkerhetsundvikande 
 
Varje land och region i IBM-projektet kunde åsättas en fjärde dimension, osäkerhetsund-
vikandepoäng (OUI-poäng). Hofstede’s definition på denna lyder: ”i hur hög grad 
medlemmarna i en kultur känner sig hotade av osäkra eller okända situationer.”  
 
I osäkerhetsundvikande kulturer är traditioner väldigt viktigt och främlingar tar man sig 
an med väldigt stor skepticism, organisationer använder regler och kontrakt för att skydda 
sig mot osäkerheten i andras beteende. Osäkerhetsaccepterande kulturer har större 
tolerans för andra och är beredda att kompromissa. Att samarbeta med grupper i en 
osäkerhetsundvikande kultur kan vara väldigt problematiskt då de anser att ”det som är 
annorlunda är farligt” (Hofstede 1991). 
 
De höga OUI-poängen fick länder i Latinamerika, latinska europeiska länder och 
medelhavsländer, medan medelhöga och låga poängtal fick alla asiatiska länder utom 
Japan och Korea. Detta bekräftar en kulturklyfta när det gäller osäkerhetsundvikande 
mellan dessa i andra avseenden så lika länder. Sverige har ett relativt lågt OUI-poäng (29 
på en skala från 1 till 100). 
 
Osäkerhetsundvikandepoäng (OUI)   
Land eller region OUI-Poäng  Rangorning i hela IBM-undersökn.  
Belgien  94  5/6   
Japan  92  7  
Frankrike  86  10/15 
Israel   81  19 
Italien  75  23 
Österrike   70  24/25 
Norge   50  38 
USA  46  43 
Sverige  29  49/50 
Jamaica  13  52 
Singapore   8  53 
Tabell 2.4.4: Rangordning, OUI – Osäkerhetsundvikande  
 



 14

2.4.5 Långsiktighet 
 
Hofstede har i sin senare bok lagt till en femte dimension. Detta utifrån studier som har 
gjorts efter IBM-studien. Dimensionen behandlar långsiktig gentemot kortsiktig 
inriktning i livet. Enligt Hofstede gäller dimensionen värderingar som helt klart också 
västerlänningar delar, men som inte medtogs i de västerländska frågeformulärsskaparnas 
samling av grundvärderingar.  
 
En hög långtidsorientering indikerar tålamod och fokus på framtiden, medan kortsiktighet 
tyder på otålighet och fokus på det som varit och nuet. Sverige har en relativt lågt 
långtidsorienteringspoäng (33 på en skala från 1 till 100). I en kultur med kortsiktighets-
perspektiv finns det endast lite pengar tillängliga för långsiktiga investeringar eftersom 
att människorna fokuserar på snabba resultat. I kulturer med långsiktighetsperspektiv är 
investeringen stor eftersom att framtiden anses vara viktigare än nuet (Hofstede 1991). 
 
Poäng på dimensionen långsiktig inriktning (LSI) Totalt 23 länder i undersökningen 
Land eller region LSI-Poäng  Rangorning  
Hong Kong  96  2   
Taiwan  87  3 
Japan  80  4 
Thailand  56  8 
Sverige  33  12 
USA  29  17 
Filipinerna   19  21 
Nigeria   16  22 
Tabell 2.4.5: Rangordning, LSI – Långsiktighet  
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2.5 Samarbete 
 
Världen är full av konfrontationer mellan människor, grupper och länder som tänker, 
känner och uppför sig olika. På samma gång utsätts dessa människor, grupper och länder 
för vanliga problem som kräver samarbete för att kunna lösas (Hofstede, 1991).  
 
Organisationer blir i allt mindre utsträckning självförsörjande med resurser och måste i 
allt högre grad bygga på samarbete med andra organisationer för att kunna nå sina mål. 
Då blir förmågan att skapa nätverk av samarbetande organisationer en viktig 
konkurrensfördel (Jacobsen & Thorsvik, 1995). 
 
I allt högre grad expanderar företag genom sammanslagningar och övertagande. Dessa 
innebär att betydelsen av interkulturell samverkan ökar dramatiskt och att inte bara olika 
nationella värderingar utan även organisationskulturer är inblandade (Hofstede 1991).  
 
Kända former av nätverk är licensiering (dvs. att en organisation ger tillåtelse till en 
annan att producera dess varor) och franchising (dvs. att organisationer får förbinda sig 
att enbart använda eller sälja ett visst märke). Slutligen finns det nätverk som inte först 
och främst ska samordna, utan som snarare ett medel att samla tillräckliga resurser för att 
kunna genomföra en uppgift. Joint venture är ett sådant nätverk och betyder ofta att 
organisationer slår samman sina resurser för att parterna ska kunna utföra uppgifter som 
är omöjliga för var och en av dem på egen hand (Jacobsen & Thorsvik, 1995). 
 
Enligt Hofstede (1991) är det klokaste sättet att starta en ny verksamhet i ett främmande 
land genom ett samarbete med ett utländskt företag. Utan att etablera ett joint venture går 
parterna med på att samarbeta beträffande särskilda produkter och/eller marknader för 
ömsesidig fördel. Eftersom riskerna är inskränkta till att bara gälla det föreliggande 
projektet är det här ett tryggt sätt att lära känna varandra, och ingen part känner sig hotad. 
Bekantskapen skulle kunna utvecklas till en sammanslagning, men i detta fall vet 
parterna mycket mer om varandras företagskultur än vid en direkt sammanslagning. 
 
Många har fått negativa erfarenheter av direkta sammanslagningar över nationsgränser, 
vilket har gjort företagen försiktiga. Kontrakt om samarbete rörande enskilda projekt har 
setts som en lösning. Många samarbetsprojekt har varit samlade inom ”Eureka”, ett EG-
finansierat program för att sammanföra forskningspartners från olika europeiska länder. 
Samanordningen av sådana projekt via ett internationellt program är ingen garanti för att 
man slipper kulturkonflikter. Många av de europeiska samarbetsprojekten går dåligt eller 
misslyckas helt beroende på nationella eller företagsmässiga intressen, men också 
beroende på naivitet rörande de problem som interkulturellt samarbete medför (Hofstede, 
1991).  
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2.5.1 Licensiering 
 
Licensiering sker när ett företag köper rättigheter till produktion, märke, patent osv. av en 
vara/tjänst. Genom detta kan producenten på ett relativt enkelt sätt träda in på en ny 
marknad (Kotler & Armstrong, 1994). Producenten kan härmed komma undan 
tullavgifter och andra handelshinder, höga transportkostnader, politiska risktaganden etc. 
(Root, 1987). 
 
Även om licensiering är enkelt att ta initiativ till så är det bara möjligt för de företag som 
har teknologi eller varumärke som är önskvärd (Root, 1994). Genom licensiering förlorar 
producenten kontroll över marknadsföring och riskerar att skada varumärket och sitt egna 
företags rykte (ibid). Dessutom får de konkurrens av licensieraren om de efter några år 
försöker träda in på marknaden på egen hand (Root, 1987). 
 

2.5.2 Joint Venture 
 
Joint venture var en populär samarbetsform under 1990-talet mellan öst- och 
västeuropeiska företag. Östeuropeiska företag stod för försörjningen av arbetskraft, 
tillgång till marknader och ibland industrier, medan västeuropeiska företagen 
tillhandahöll med kunskap och finanser (Johnson & Scholes, 2002).  
 
Samarbetsformen joint venture innebär att två eller flera företag (ofta av olika 
nationalitet) delar på ägarskapet. Avsikten med en gemensam verksamhet är att förvärva 
kompletterande resurser och sakkunskap. Root (1994) förklarar att det lokala företaget 
har kunskap om det andra företagets lands affärsvanor såväl som kontakter med lokala 
leverantörer, kunder, banker etc. Dessutom bidrar det lokala företaget med kapital som 
minskar både investering och risker för det utländska företaget. Root tillägger dock att ett 
internationellt företag har mindre kontroll över ett joint venture än över den egna 
verksamheten. 
 
Joint ventures med utländska företag innebär enligt Hofstede (1991) att man startar en ny 
verksamhet genom att ta resurser från två eller flera företagspartners. Ett sådant joint 
venture kan börja som en nyetablering, eller att partnern i det främmande landet överför 
en del av sin personal till venturet. I sistnämnda fall överför det också en del av sin 
företagskultur. Joint ventures där en partner förser med hela ledningen för den nya 
verksamheten har en högre framgångskvot än där båda parter förser med ledningsperso-
nal. Ibland kommer joint ventures mellan företag i olika länder att utveckla nya kreativa 
kulturella karakteristika, som uppvisar en synergism av element från de engagerade 
parterna. Sådana joint ventures är ett sätt att med begränsade risker komma in på en ny 
marknad i ett främmande land. En del av den här typen av verksamheter överlever bara 
en kort tid vartefter en av parterna köper ut den eller de andra. Men när detta inträffar har 
det gemensamma företaget tjänat sitt syfte att förse med kunskap och marknadstillträde.  
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3. Metod 
 
I det här kapitlet kommer vi att diskutera de metoder som vi använt oss av för att samla 
in och analysera vår empiriska data, vilket består av ifyllda frågeformulär av studenter 
vid Luleå Tekniska Universitet. Vi behandlar även de problem som har uppstått under 
arbetets gång. 
 
3.1 Ämnesval 
 
Ämnesinriktningen fick vi som uppslag av doktoranden Per Erik Eriksson vid 
institutionen för industriell organisation. Organisationskulturens påverkan på samarbete 
verkade väldigt spännande så därav valde vi det som ämne.  
 
Anledningen till att vi har valt Hofstedes nationella dimensioner som verktyg är för att 
kontentan av de nationella dimensionerna har att göra mer med interaktion och relationer 
mellan människor än organisationsdimensionerna. De nationella dimensionerna går även 
att återfinna i organisationsdimensionerna. Enligt Hofstede (1991) är tre av de 
organisatoriska dimensionerna korrelerade med de nationella dimensionerna. Även 
Schein (1992) menar att både maktdistansindex och individualismindex går att finna i 
organisationskulturer.  
 
De dimensioner som differentierar nationalkulturer går även att applicera på skillnader 
mellan grupper inom ett land så som regionala, etniska och religiösa kulturer. 
Nationaldimensionerna kan endast delvis klassificera kulturer av kategorier av människor 
som till exempel kön, ålder och klasskulturer (Hofstede 1991). Hofstede gör en distinkt 
skillnad mellan gruppers kulturer och kategorier av människors kultur. De nationella 
dimensionerna passar att beskriva gruppers kulturer som till exempel nationer. Då 
organisationer är grupper och inte kategorier av människor så borde de nationella 
dimensionerna enligt vår mening gå att applicera på organisationsnivå trots att detta inte 
var deras huvudsakliga syfte när de blev funna.  
  
3.2 Angreppssätt 

3.2.1 Deduktiv och Induktiv forskningsansats 
 
Kunskap kan förvärvas på olika sätt, bland annat genom deduktiv eller induktiv ansats. 
Vid deduktiv ansats är en logisk slutsats giltig om den är logisk sammanhängande och 
den bygger på teori eller hypoteser som är härledda från teorier. Vid induktiv ansats dras 
allmänna och generella slutsatser utifrån empiriska fakta (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 
1993).  
 
Denna studie kan betecknas som deduktiv eftersom att utgångspunkten är en teori som 
redan finns beskriven och utifrån den undersöktes användbarheten i verkligheten. 
Verktyget som ligger till grund för uppsatsen är Hofstedes fem dimensioner av 
nationalkultur, vilken vi använde oss av för att beskriva kulturen inom två program vid 
Luleå tekniska universitet, vilka i sin tur är härledda till bygg- respektive bilbranschen. 
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3.2.2 Kvalitativ och Kvantitativ forskningsansats 
 
Den kvalitativa och kvantitativa ansatsen är två olika angreppssätt inom forskning. 
Kvalitativ ansats (mjuka data) används då forskaren söker förståelse och försöker fånga 
in en helhetssyn av verkligheten. Om få undersökningsenheter har använts och dessa 
undersöks på djupet med hjälp av intervjuer är en kvalitativ metod att föredra. (Holme & 
Solvang, 1991) Kvantitativ ansats (hårda data) är mer formaliserad och används då 
forskaren strävar efter en så god beskrivning som möjligt (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 
1993). Holme och Solvang (1991) menar att kvantitativa metoder har sin största styrka i 
att de kan förklara olika händelser och generaliserar eftersom man standardiserar och 
strukturerar undersökningens upplägg.  
 
Uppsatsen baseras på en kvantitativ undersökning där vi söker generella skillnader 
mellan bygg- respektive bilbranschen gällande deras kultur. Den kvantitativa ansatsen är 
vald på grund av att vi vill genomföra undersökningen på ett stort antal respondenter för 
att kunna statistiskt säkerställa deras kulturella värderingar utifrån Hofstedes fem 
dimensioner av nationalkultur.  
 
3.3 Litteraturstudie 
 
Arbetet inleddes med en litteratur- och artikelsökning för att hitta relevant information 
inom ämnet. Böcker och artiklar är hämtade vid Luleå Tekniska Universitetsbibliotek 
med hjälp av databaserna LUCIA och EMERALD. De sökord som användes var 
samarbete, joint venture, kultur, bilindustri, byggindustri samt de engelska motsvarighe-
terna till dessa ord. Dessutom utnyttjades referenslistorna som fanns i litteraturen för att 
söka på författarnamn.  
 
Fördelar med litteraturstudier är att de är billiga att genomföra, ger snabbt resultat och är 
lätta att bygga vidare på (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1993). 
  
3.4 Val av analysobjekt 
 
Studien bygger på en undersökning av studenters kulturella värderingar, vilka även kan 
definieras som analysobjekten. Urvalet har tagits fram genom ett urval av alla studenter 
vid Luleå tekniska universitet och sedan endast dem som läser vid program som är 
inriktat till bygg- och bilindustrin.  
 
För att få fram uppgifter om vilka program som var riktade till bygg- och bilindustrin så 
kontaktades studievägledarna på universitetet för att få uppgifter om vart de olika 
programmens studenter mestadels gjorde sin praktik. Svaret blev då att Väg- och 
vattenprogrammet samt Ergonomisk design var de utbildningar mest troligt skulle passa 
bäst in i undersökningen då dessa mestadels gör sig praktik hos företag som är relaterade 
till branscherna. Efter detta samlades information om respektive utbildningar på Internet 
och slutsatsen blev att dessa var de mest lämpade för undersökningen.  
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För att ta reda på vilka studenter som studerade på programmen gjordes en sökning i 
databasen IDEAL. I databasen fanns uppgifter om vilka studenter som gick på respektive 
program och årskurs. Även studenternas e-mailadress fanns tillgänglig där. 
 
Från början var ambitionen att rikta undersökningen enbart mot studenter som hade gjort 
praktik och därav förhoppningsvis socialiserats in i den rådande branschkulturen. Senare 
väcktes tanken att studenterna kanske redan när de ska välja program väljer ett program 
utifrån sina nuvarande värderingar och med vetskapen om vilken kultur deras tilltänkta 
jobb efter utbildningen har. Därför riktades även undersökningen till studenter vid de 
utvalda programmen som läste årskurs ett och två och därigenom inte hade gjort någon 
praktik.  
  
3.5 Datainsamlingsmetod 
 
Främsta uppgiften i inledningen av arbetet med uppsatsen var att sätta samman en enkät 
till de studenter som hade valts ut för undersökningen. Detta för att med större 
sannolikhet få tillbaka svaren på enkäten i god tid. Studien grundar sig på Hofstedes 
kultursurvey (1984) där huvuduppgiften var att översätta frågorna och sammanställa de 
frågor som hade valts ut på ett överskådligt sätt. Eftersom den femte dimensionen, 
långsiktighet, kom till senare utifrån en annan undersökning så konstruerades tre egna 
frågor till den dimensionen. Enkäten utformades med inledande frågor om kön, ålder, 
utbildningsprogram, årskurs och hur lång praktik de hade gjort. Därefter följde frågorna 
som hade valts ut och översattes från Hofstedes survey. Två utomstående personer läste 
igenom enkäten för att upptäcka eventuella felaktigheter eller otydligheter innan den 
skickades ut.  
 
Enkäten mailades ut till studenter vid väg- och vattenprogrammet årskurs fyra och fem 
och till studenter som läste programmet ergonomisk design & produktion årskurs fyra 
och fem. Båda programmen är vid Luleå tekniska universitet. Eftersom att vi har valt att 
undersöka om organisationskulturen påverkar samarbetsförmåga så undersöktes två olika 
branscher avseende samarbetsförmåga. Bilindustrin som kännetecknas av god 
samarbetsförmåga och byggindustrin som kännetecknas av dålig samarbetsförmåga. Väg- 
och vattenprogrammet symboliserar byggindustrin och Ergonomisk design & produktion 
symboliserar bilindustrin. Då dessa båda årskurser har haft schemalagd studierelaterad 
praktik, 7 respektive 10 månader, så antar vi att de har socialiserats in i den rådande 
organisationskulturen och att de därför går att undersöka branschkulturen på studentnivå. 
För att öka svarsfrekvensen skickades det med ett trevligt formulerat följebrev i mailet 
där det även berättades att de som svarade på enkäten blev med i en utlottning av 10 
stycken biobiljetter och det utlovades även anonymitet. Det skickades ut 191 enkäter på 
mail och erhölls 63 svar, dvs 32,9%. Av dessa var 18 stycken bortfall vilket gjorde att vi 
hade ett svarsunderlag på 24% att arbeta med.  
 
Då studenterna även kan ha valt program utifrån sina rådande värderingar och vetskapen 
om vilka värderingar som finns i deras framtida yrke som utbildningen ger så är även 
årskurs ett och två inom programmen referensgrupp. Vi tog kontakt med respektive lärare 
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för årskurs ett och två; Ulf Olsson, Stefan Lagerkrantz och Jens Blanck, vilka avsatte tid 
på sina föreläsningar för att vi skulle kunna lämna ut och samla in enkäterna.  
 
Programmen sammanställdes var för sig och inom programmen delade vi upp de med 
praktik och de utan praktik. Vi räknade ut ett medelvärde på varje fråga och även 
standardavvikelsen. Inom varje fråga räknades svarsalternativen ut i procent och senare 
sorterades de olika frågorna in under indexet som de tillhörde, tillexempel maktdistansin-
dex. 
 
3.6 Bortfallsanalys 
 
Det skickades ut 191 enkäter på mail och erhölls 63 svar. Av dessa var 30 stycken från 
studenter på Väg- och vattenbyggnad (VoV) och 33 på Ergonomisk design & produktion 
(R). Den låga svarsfrekvensen på 32,9 % kan bero på att många anser det vara jobbigt att 
svara på enkäter via mail och att det går ut väldigt många enkäter under våren till 
studenter då många skriver uppsats och liknande. 
 
Enkäterna i pappersformat delades ut i årskurs ett och två. Av de 80 respondenterna 
erhölls en svarsfrekvens på 100 procent. Den höga svarsfrekvensen beror mest troligt på 
att det var avsatt tid på föreläsning för att fylla i enkäten och att vi var där medan de 
fyllde i enkäten och samlade in den när alla var klara.  
 
Bland de erhållna svaren via mail var 18 stycken bortfall då dessa inte hade gjort praktik 
som var branschrelaterad till undersökningen. 8 stycken av dessa var från VoV och 
resterande från R. Bland pappersenkäten var de 9 stycken bortfall då det fanns de som 
hade gjort praktik fast som inte var branschrelaterad. 5 av dessa var från VoV och 4 från 
R. 
 
3.7 Metodproblem 
 
Svagheten i Hofstede’s studie (1991) är att han bara studerar IBM-anställda. Detta är en 
väldigt liten och speciell grupp vilket gör att studien kan bli snäv och ge ett missvisande 
svar. Eventuellt så skulle man inte få samma resultat ifall man skulle göra fler liknande 
undersökningar. Om Hofstede’s resultat stämmer, att kulturella skillnader är väldigt stora 
och beror på vilka samhällen vi lever i, kan man fråga sig om en person som lever i ett 
annat samhälle skulle komma fram till samma resultat. Denne har mest troligt en annan 
syn på saker och ting och skulle kanske inte ens använda och förstå Hofstede’s syfte med 
vissa av frågorna i IBM-studien.  

3.7.1 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och av 
måttenheten (Ejvegård, 1996). En enkät har fördelarna att intervjuareffekten uteblir och 
känsliga frågor kan ställas, eftersom anonymitet kan garanteras. Nackdelar som kan 
uppstå med en enkät är att det är svårt att göra bra frågor, som inte är ledande och att det 
finns risk för låg svarsfrekvens (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1993). 
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För att öka reliabiliteten fick två utomstående personer läsa igenom enkäten för att 
upptäcka eventuella felaktigheter eller otydligheter innan den skickades ut. Då vi har 
konstruerat tre frågor själv utifrån den femte dimensionen, långsiktighet, så kan 
reliabiliteten minska ifall vi har gjort tvetydliga frågor. Hofstedes resultat baseras på en 
studie som skedde för cirka 23 år sedan vilket kan göra att värderingar har förändrats och 
att de nationella kulturerna, som Hofstede kom fram till, nu i dagsläget är annorlunda.  

3.7.2 Validitet 
 
Med validitet avses att man verkligen mäter det som man avser mäta (Ejvegård, 1996). 
Validitet, eller giltighet, är ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att mäta. 
Den inre validiteten innebär att det skall vara överensstämmelse mellan teorierna och de 
mätbara definitionerna av dem. Formuleras tydliga frågor så att de speglar de teorier som 
ska behandlas bör en god inre validitet uppnås. Med yttre validitet menas överensstäm-
melse mellan svar och verklighet. För att nå god yttre validitet krävs att respondenterna 
förstår de frågor som ställs vid datainsamlingen (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1993). 
 
Frågorna i enkäten är väl utstuderade och beprövade så den inre validiteten bör vara stor. 
Frågorna är relativt enkla så även den yttre validiteten bör vara stor. Då Hofstede själv 
hävdar att de nationella dimensionerna endast är till för att beskriva nationalkultur så 
utgår validiteten ifall att detta påstående skulle visa sig vara sant. Hofstede menar att ett 
land inte är ett företag och att de två typerna av kultur är av olika natur. Risken är att då 
vi använder de nationella dimensionerna på en annan nivå än de är avsedda för kan 
resultatet bli att vi inte mäter det som vi avser mäta och att studien därmed ger ett 
felaktigt utslag.   
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4. Empiri 
 
Vi inleder kapitlet med att beskriva respondenterna och deras utbildningsbakgrund. Här 
beskriver vi också hur de olika kulturdimensionerna är fördelade i enkäten. Därefter 
redovisas vår empiri grundat på sammanställningen av enkäterna. 
 
4.1 Respondenterna och enkäten 
 
Respondenterna som går Väg- och vattenbyggnadsprogrammet (VoV) har bred kunskap 
inom ämnesområden som är viktiga för bygg- och anläggningsindustrin. Utbildningens 
fokus ligger på hur man på bästa sätt ska utforma, bygga och förvalta hus, vägar, broar, 
bergrum, tunnlar, gruvor och industribyggnader. I utbildningen ingår sju månaders 
praktik mellan studieår tre och fyra. Väg- och vattenbyggare arbetar t ex med utredning, 
projektering, konstruktion, kalkylering och produktion. 
(http://ugglan.adm.luth.se) 
 
De respondenter som går programmet för Ergonomisk design och produktion (R) har 
breda och djupa kunskaper inom ergonomi, teknik och människa. Denna utbildnings 
fokus ligger på sambanden mellan teknik, människor och organisation. I utbildningen 
ingår, mellan andra och tredje året, en praktikperiod på tio månader. 
(http://ugglan.adm.luth.se)  
 
Totala andelen av de svarande som användes i undersökningen inom Väg- och 
vattenprogrammet var 48 stycken. Av dessa hade 26 stycken gjort praktik varav 6 var 
kvinnor. Åldersspannet bland alla dem som gjort praktik ligger mellan 21 och 35 år. Den 
totala andelen Väg- och vattenstudenter som deltog i undersökningen men som inte gjort 
sin praktik var 22 personer varav 4 av dessa var kvinnor. Där ligger åldersspannet mellan 
19 till 35 år. 
 
Den totala andelen svarande som användes i undersökningen inom Ergonomisk Design 
med praktik var 30 personer. Av dessa var 15 personer kvinnor. Åldersspannet på dem 
med praktik låg mellan 20 till 29 år. Den totala andelen Ergonomisk Design utan praktik 
som användes i undersökningen var 46 personer, där 30 personer av dem var kvinnor. 
Åldersspannet på dem utan praktik låg mellan 19 till 26 år. 
 
Enkäten bestod av totalt 21 frågor. De första 5 frågorna var enkla frågor gällande 
respondentens bakgrund för att få reda på ålder, kön, utbildning och årskurs samt om man 
haft praktik. Frågorna 6, 7 och 10 rörde dimensionen individualism (IDV),frågorna 8, 9, 
11 och 12 dimensionen maskulinitet (MAS), frågorna 13, 14 och 17 dimensionen 
maktdistans (MDI), frågorna 15, 16 och 18 dimensionen osäkerhetsundvikande (UAI) 
och de två sista frågorna, frågorna 20 och 21 rörde frågor om långsiktighetsperspektiv 
(LSI). Syftet med fråga 19; ”Vilken anställningsform skulle du föredra”? var att mäta 
långsiktighetsperspektiv (LSI). Eftersom den även kan tolkas som en maskulinitetsfråga 
(MAS), så lägger vi ingen tyngd på denna fråga. 
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4.2 Empiriredovisning  
 
I detta kapitel redovisar vi vårt empiriska material som grundar sig på sammanställning-
en av enkätsvaren i vår kulturundersökning. Vi redovisar varje dimension var för sig. 
 

4.2.1 Maktdistans - MDI 
 
Maktdistans visar i hur hög grad man förväntar sig eller accepterar att makt fördelas 
ojämlika. Maktdistans informerar också om beroendeförhållandena i ett land.  
 
Första frågan i enkäten gällande maktdistans inleddes med beskrivningar av tre olika 
chefstypers beslutfattarstil; en autokratisk, en patriarkalisk och en konsulterande. En 
autokratisk chef fattar vanligtvis sina beslut punktligt och förväntar sig att de anställda 
följer besluten utan att invända med synpunkter. Den patriarkaliska chefen försöker 
förklara sina beslut för de anställda innan genomförandet och svarar på eventuella frågor 
som de anställda har. Den konsulterande chefen rådgör vanligtvis med de anställda innan 
beslut fattas och lyssnar även på de anställdas råd men förväntar sig att de arbetar lojalt 
även om besluten som fattats inte är i enighet med de råd som getts.  
 
De flesta svarade att de skulle föredra att arbeta för den konsulterande chefen och ingen 
föredrog den autokratiska chefen. Detta resultat ger en låg maktdistans hos samtliga 
respondenter vilket innebär att de anställdas beroende av chefen/cheferna är begränsat. Vi 
kan dock se att de som gjort praktik har en något lägre maktdistans än de som inte gjort 
praktik. 
 
Väg- och vattenbyggnad: låg maktdistans. 
Ergonomisk design och produktion: låg maktdistans. 
 
När de som gjort praktik svarade på frågan om vilken av de beskriva cheferna som 
stämde in på sin egen chef från praktikplatsen/arbetsplatsen svarade huvuddelen att den 
patriarkaliska chefen stämde in. Bland R-studenter var det bara ett fåtal som tyckte den 
konsulterande chefen stämde in medan det bland VoV-studenter var jämnt fördelat 
mellan de som svarat den autokratiska chefen och den konsulterande chefen. 
 
Väg- och vattenbyggnad: låg maktdistans. 
Ergonomisk design och produktion: låg maktdistans. 
 
De respondenter som gjort praktik fick även en fråga om hur ofta på sin praktik-
plats/arbetsplats, anställda var rädda för att berätta att de inte höll med sina chefer. Här 
var skillnaden mellan de olika klasserna stor. Bland VoV-studenterna tyckte huvuddelen 
att de var ”sällan” eller ”väldigt sällan” som anställda var rädda medan det bland R-
studenterna var tvärtom. Där svarade huvuddelen ”ibland”, ”ofta” eller ”väldigt ofta” på 
denna fråga. 
 
Väg- och vattenbyggnad: låg maktdistans. 
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Ergonomisk design och produktion: hög maktdistans. 
 

4.2.2 Individualism - INI 
 
I en individualistisk kultur har individens intressen överhanden i förhållande till gruppens 
intressen.  Individualism gäller kulturer där var och förväntas sköta sig själv och sina 
närmaste. 
 
Då det inte är nämndvärd skillnad mellan programmen gällande hur viktigt det är med tid 
över för privatliv eller familjeliv så har de ungefär lika hög grad av individualism på den 
frågan. Det man kan se är att de som inte gjort praktik är mindre individualistiska än de 
som gjort praktik. 
 
Väg- och vattenbyggnad: mycket hög individualism. 
Ergonomisk design och produktion: mycket hög individualism. 
 
Bra fysiska arbetsförhållande är viktigt hos respondenterna, vilket tyder på låg 
individualism. Jämför man R-studenterna med VoV-studenterna har R-studenterna en 
betydligt större kollektivistisk syn, vilket tyder på att gruppens intressen har överhanden i 
förhållande till individers intressen. Ser man på samtliga respondenter har de som gjort 
praktik ännu högre individualism och därmed en större kollektivistisk syn. 
 
Väg- och vattenbyggnad: låg individualism. 
Ergonomisk design och produktion: mycket låg individualism.  
 
Tycker man att det är viktigt att ha stor frihet att själv välja sättet att arbeta på har man en 
individualistisk syn. Här har R-studenterna som gjort praktik högre individualism än 
VoV-studenterna som gjort praktik. De som inte gjort praktik är mindre individualistiska. 
 
Väg- och vattenbyggnad: hög individualism. 
Ergonomisk design och produktion: hög individualism.  
 

4.2.3 Maskulinitet - MAS 
 
Maskulinitet präglar samhällen där de sociala könsrollerna är tydligt åtskilda. I en 
maskulin kultur är prestation ett ideal och de starka stöds. 
 
Tycker man det är av liten vikt att ha en bra jobbrelation med sin chef tyder det på hög 
maskulinitet. De allra flesta tycker det är mycket viktigt och en stor del tycker det är av 
yttersta vikt. Ingen av respondenterna tycker det är av liten eller mycket liten vikt. 
 
Väg- och vattenbyggnad: låg maskulinitet. 
Ergonomisk design och produktion: låg maskulinitet. 
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En annan fråga som enligt Hofstede (1991) mäter maskulinitet är hur viktigt det är med 
anställningstrygghet. På den frågan skiljer det sig mellan de som har gjort praktik. Hos R 
svarade den övervägande delen att det är av yttersta vikt eller mycket viktigt. Hos VoV 
svarade många som R, men mer än en tredjedel svarade att det är av måttlig vikt. Mellan 
de som inte gjort praktik var det nästan ingen skillnad alls. 
 
Väg- och vattenbyggnad: låg maskulinitet. 
Ergonomisk design och produktion: låg maskulinitet. 
 
Den tredje frågan som avser mäta maskulinitet gällde boendet. Både VoV-studenterna 
och R-studenterna värdesätter att bo i område som är önskvärd för sig och sin familj, 
vilket tyder på låg maskulinitet. Ingen av respondenterna har svarat att det är av liten eller 
mycket liten vikt. 
 
Väg- och vattenbyggnad: låg maskulinitet. 
Ergonomisk design och produktion: mycket låg maskulinitet. 
 
Sista frågan gällde möjlighet att avancera och det anser de flesta vara mycket viktigt eller 
av yttersta vikt. Att vilja ha möjlighet att avancera tolkas som maskulint. Fördelningen 
var jämn bland grupperna så de har lika hög grad av maskulinitet. Ett fåtal tyckte 
avancemang är av mycket liten vikt och dessa fanns bland R-studenterna som inte gjort 
praktik. 
 
Väg- och vattenbyggnad: hög maskulinitet. 
Ergonomisk design och produktion: hög maskulinitet. 
 

4.2.4 Osäkerhetsundvikande - OUI 
 
Dimensionen osäkerhetsundvikande ska mäta i hur hög grad som man känner sig hotad 
av osäkra eller okända situationer. I en osäkerhetsundvikande kultur är traditioner viktigt 
och man använder regler och kontrakt för att skydda sig mot osäkerheten i andras 
beteende (Hofstede, 1991). 
 
Det var över lag få studenter som svarade att de vanligtvis eller alltid kände sig orolig och 
spänd på praktikplatsen/arbetsplatsen, vilket ger låg osäkerhetsunvikelse. 
 
Väg- och vattenbyggnad: osäkerhetsaccepterande. 
Ergonomisk design och produktion: osäkerhetsaccepterande. 
 
Den större delen av respondenterna överensstämmer med påståendet att ett företags eller 
en organisations regler inte bör brytas. Spridningen mellan fyra av svarsalternativen till 
påståendet var förhållandevis jämn, bara en mycket liten del svarade ”överensstämmer 
inte alls”. 
 
Väg- och vattenbyggnad: osäkerhetsundvikande. 
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Ergonomisk design och produktion: osäkerhetsundvikande. 
 
De flesta tror att de kommer att jobba två till fem år på sin första utbildningsrelaterade 
arbetsplats. Den referensgrupp som skiljer sig från de andra är studenterna på VoV som 
inte gjort praktik. Där tror mer än en fjärdedel att de kommer att arbeta mer än fem år till 
och kanske ända fram till pensionen på sin första utbildningsrelaterade arbetsplats. Men 
även i denna grupp tror de flesta på alternativet två till fem år. 
 
Väg- och vattenbyggnad: osäkerhetsaccepterande. 
Ergonomisk design och produktion: osäkerhetsaccepterande. 
 

4.2.5 Långsiktighet/kortsiktighet - LSI 
 
Dimensionen långsiktighet/kortsiktighet behandlar långsiktig respektive kortsiktig 
inriktning i livet. En långsiktig inriktning i livet indikerar tålamod och fokus på 
framtiden, medan en kortsiktig inriktning i livet tyder på otålighet och fokus på det som 
varit och nuet (Hofstede, 1991). 
 
Den övervägande delen studenter tycker att påståendet ”Jag investerar långsiktigt” 
stämmer bättre in på sig än påståendet ”Jag satsar mina resurser på kort sikt”. Detta tyder 
på stort långsiktighetsperspektiv. Bland R-studenter som inte gjort praktik har nästan 
samtliga stort långsiktighetsperspektiv. 
 
Väg- och vattenbyggnad: stort långsiktighetsperspektiv. 
Ergonomisk design och produktion: stort långsiktighetsperspektiv. 
 
Både bland VoV-studenterna och också R-studenterna föredrar man alternativet 
”Uthållighet i arbetet för resultat på lång sikt” framför alternativet ”Att det förväntas 
snabba resultat”. 
 
Väg- och vattenbyggnad: stort långsiktighetsperspektiv. 
Ergonomisk design och produktion: stort långsiktighetsperspektiv. 
 
Båda gruppernas svar tyder på hög långtidsorientering, vilket inte helt stämmer överens 
med den nationella kulturen där Sverige har en relativt låg långtidsorientering. 
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5. Analys 
 
I detta kapitel analyserar vi vårt empiriska material, enkätsvaren, utifrån den tidigare 
presenterade teoretiska referensramen med tyngd på Hofstedes fem dimensioner av 
nationalkultur.  
 
5.1 Hur ser kulturen ut i bilindustrin respektive byggindustrin, avseende 
samarbetsförmåga? 

5.1.1  Maktdistans - MDI 
 
Enligt Hofstede (1991) har den svenska nationalkulturen liten maktdistans vilket även 
borde gälla organisationer inom landet. Byggbranschen är traditionsenligt decentralise-
rad. Produktionen sker i fristående projekt där anställda har stor frihet och ansvar, 
betydelsen av chefer är liten och skillnaden mellan de högsta och lägsta lönerna är relativt 
små, i jämförelse med andra sektorer. Detta gör mest troligt att organisationskulturen i 
sektorn, som nationalkulturen i Sverige, har en liten maktdistans. Detta är positivt för 
samarbete i varaktiga relationer då Hofstede menar att anställda visar större samarbets-
förmåga i kulturer med liten maktdistans än i kulturer med stor maktdistans.  
 
Samarbetsförmågan är större i kulturer med liten maktdistans än i kulturer med stor 
maktdistans. Undersökningen visar att bilindustrin har en liten maktdistans i två av tre 
undersökningsfrågor. Byggbranschen har en liten maktdistans på samtliga områden. Vi 
bedömer detta att båda branscherna tillhör den svenska nationalkulturen och att de är 
ungefär lika samarbetsvilliga i det avseendet.  
 
Där anställda inte är särskilt rädda och chefer inte ofta är autokratiska eller patriarkaliska 
föredrar anställda en konsulterande ledningsstil, menar Hofstede (1991). Vår 
sammanställning visade att medlemmar i bilindustrin oftare var rädda för att berätta att de 
inte höll med sina chefer. Detta tror vi beror på att det var en mycket mindre del 
konsulterande chefer bland dessa än vad det var i den andra undersökningsgruppen. Vi 
tror att man inte är lika rädd då man har en konsulterande chef.  
 
Resultat av jämförelsen mellan olika yrken eller sysselsättningar som Hofstede gjort 
visade att yrken med hög status och utbildningsnivå hade låga maktdistanspoäng. Vi 
anser att de båda grupperna i vår undersökning har hög utbildningsnivå.  
 

5.1.2 Individualism - INI 
 
Byggarbete utförs av team, inte individer. Detta kan ha en effekt på organisationskulturen 
i sektorn mot mer kollektivism. Enligt Hofstede (1991) är den svenska nationalkulturen 
relativt individualistisk. Detta påverkar mest troligt även byggindustrins organisations-
kultur. Det är mer övergripande kontrakt i individualistiska kulturer än i kollektivistiska 
vilket kan bli ett substitut för tillit enligt Hofstede (1991). Williamson (1985) menar att 
relationer baserade på tillit leder till högre transaktionskostnader vilket i sin tur enligt 
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Parkhe (1993) leder till lägre ”pay-off” av framtida vinster i affärsrelation och viljan till 
samarbete minskar.  
 
Aquilon (1997) menar att bilindustrin försöker att föra företagen mot ett gemensamt 
ändamål, vilket skulle innebära att bilindustrin är åt det kollektivistiska hållet. Vår studie 
visar dock ingen nämndvärd skillnad mellan industrierna i avseende individualism, båda 
industrierna har stark individualism. Det man däremot kan se är att de som inte har gjort 
praktik är mindre individualistiska än de som gjort praktik. Detta tror vi kan bero på att 
de som har inte har gjort praktik är i ett tidigt skede i sin utbildning och är unga. Innan 
man kommer ut i arbetslivet behöver man inte göra prioriteringar i samma utsträckning 
som när man arbetar och man har redan tillräckligt med tid över för privatliv.   
 
Enligt Hofstede (1991) gäller individualism där banden mellan individerna är lösa och 
var och en förväntas sköta sig själva och sina närmaste i familjen. Detta anser vi att man 
kan se i sammanställningen där båda grupperna värdesätter tid för privatliv eller 
familjeliv och att ha frihet i arbetet. 
 

5.1.3 Maskulinitet - MAS 
 
Organisationskultur kan ha olika grad av maskulina värden beroende på sammansättning-
en av arbetsstyrkan avseende kön. En arbetsplats med majoriteten kvinnor kommer att ha 
en mer feminin kultur än en arbetsplats bestående av majoriteten män. Därför kommer 
kompositionen av arbetsstyrkan att påverka maskuliniteten i organisationskulturen 
(Hofstede, 1991). 
 
Enligt Hofstede (1991) är den svenska nationalkulturen väldigt feminin. I byggsektorn 
däremot är majoriteten av arbetsstyrkan män. Representationen av kvinnor är mycket 
lägre än i många andra organisationer, speciellt i entreprenörsföretag. Detta påverkar 
förmodligen organisationskulturen i sektorn mot mera maskulina värden än vad den 
svenska nationalkulturen har. Enligt Hofstede är prestationssamhället ideal i det 
maskulina samhället och de starka ska stödjas, medan i det feminina samhället är 
välfärdssamhället ett ideal och de behövande ska få hjälp. Alvesson (2001) och Hofstede 
(1984) menar att man löser konflikter i maskulina kulturer med ”a good fight”, medan i 
feminina kulturer löser man konflikter genom förhandling och kompromisser. De anser 
att arbete i nätverk och team behöver feminina värderingar för att lyckas. Detta håller vi 
med om då vi anser att lyckade förhandlingar och kompromisser är en grund för att 
lyckas med samarbete i varaktiga relationer.  
 
Jämfört med andra industrier i Sverige är organisationskulturen i byggindustrin mer 
maskulin, vilket kan innebära mer konkurrens kolleger emellan och högre prestations-
krav.  
 
Trots att byggindustrin i undersökningen mestadels var män visar studien låg 
maskulinitet. Resultatet anser vi beror på att de som tillhör byggindustrin ännu inte 
socialiserats in i kulturen. Bland dem i undersökning som tillhörde bilindustrin var 
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hälften kvinnor och graden av maskulinitet var låg. Det man kan säga är att båda 
industrierna är av svensk nationalkultur. 
 
I arbetslivet framhävs rättvisa, konkurrens kolleger emellan och prestationer i det 
maskulina samhället och i det feminina framhävs jämlikhet, solidaritet och arbetsmiljö-
kvalitet (Hofstede, 1991). Referensgrupper är av mer feminin karaktär då de vill ha en bra 
jobbrelation med sin chef, tycker det är viktigt med anställningstrygghet och vill bo i 
område som är önskvärd för sig och sin familj. Endast en av frågorna visade på mer 
maskulinitet än femininitet och det var frågan gällande möjligheten att avancera.  

5.1.4 Osäkerhetsundvikande - OUI 
 
I osäkerhetsundvikande kulturer är kompromisser och förtroende svårare att uppnå än i 
osäkerhetsaccepterande kulturer. Enligt Hofstede (1991) är den svenska nationalkulturen 
relativt osäkerhetsaccepterande. Byggindustrin blir ibland kritiserad för dess homogena 
arbetsstyrka. En stor del av arbetsstyrkan består av svenska män med snarlik utbildning 
och bakgrund. Organisationer i sektorn verkar föredra en arbetsstyrka vilken tänker och 
agerar på samma sätt. Brist på variation och heterogenitet kan påverka organisationskul-
turen i sektorn mot en mer osäkerhetsundvikande vilket karaktäriseras av rädsla för det 
nya, annorlunda och okända. Byggindustrin har också fått kritik för stagnation och att de 
har samma gamla rutiner vilket kan tyda på osäkerhetsundvikande. Ovanstående nämnda 
anledningar kan indikera att organisationskulturen i sektorn är mer osäkerhetsundvikande 
än den svenska nationalkulturen. Detta anser vi är negativt för samarbete i långvariga 
relationer då det är svårt att uppnå kompromisser och förtroende i en osäkerhetsundvi-
kande kultur.  
 
Organisationskulturer i byggindustrin är antagligen mer osäkerhetsundvikande än 
organisationskulturer i övriga industrier i Sverige, vilket är negativt för samarbete i 
varaktiga relationer. I bilindustrin försöker man involvera leverantörerna i allt större 
utsträckning (Corswant & Fredriksson, 2002) och det tycker vi visar att bilindustrin har 
tolerans för andra och är osäkerhetsaccepterande. 
 
I undersökningen ser vi att byggbranschen är mer osäkerhetsundvikande. Detta stämmer 
med Hofstedes (1991) teori om att kulturer där traditioner är viktigt har liten tolerans för 
det som är främmande. Detta resultat påvisar att byggbranschen avviker från den typiska 
svenska nationalkulturen som är mer osäkerhetsaccepterande. Bilindustrin är relativt 
osäkerhetsaccepterande och därmed inte lika traditionsbunden och rädd för det okända 
som byggbranschen tycks vara. 
 
Tillhör man en enligt Hofstede (1991) osäkerhetsundvikande organisation använder man 
regler och kontrakt för att skydda sig mot osäkerheten i andras beteende, medan man i 
osäkerhetsaccepterande kulturer har större tolerans för andra och är beredda att 
kompromissa. Gällande anställningstid ser vi att man accepterar en viss osäkerhet. I fråga 
om att bryta organisationens regler är man osäkerhetsundvikande. En fråga skiljde sig 
grupperna åt vad gäller osäkerhetsundvikelse och det gällde hur ofta man kände sig orolig 
och spänd på sin praktikplats/arbetsplats. 
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5.1.5 Långsiktighet - LSI 
 
Med kortsiktighet menas att organisationer oroar sig mest för hur de ska få uppgifter lösta 
omedelbart och om deras nästa kvartalsredovisning. Långsiktigt perspektiv resulterar i 
investeringar i forskning och utveckling (Schein, 1992). Fortlevnad och långsiktighet är 
väldigt viktigt när organisationer försöker att skapa långsiktiga relationer baserad på tillit 
(Parkhe, 1993). 
 
Enligt Hofstede (1991) har den svenska nationalkulturen ett kortsiktighetsperspektiv. 
Byggarbeten är traditionsenligt utförda i isolerade projekt och inte som en kontinuerlig 
process som i tillverkningsindustrin. Organisationer i byggindustrin investerar allmänt 
endast en liten del av deras vinster i forskning och utveckling. Detta betyder mest troligt 
att organisationskulturen i byggindustrin, som även den svenska kulturen, har ett 
kortsiktigtperspektiv. Detta är negativt för samarbete i långsiktiga relationer då det 
handlar om att tänka långsiktigt.   
 
Bilindustrin har, som Aquilon (1997) ser det, gjort stora ansträngningar för att lyckas 
med partnerskap och allianser och det som kännetecknar relationerna är att de är relativt 
långsiktighetsorienterade. 
 
Båda industrierna har ett långsiktigt perspektiv enligt undersökningen. Frågorna som 
avsåg mäta långsiktighet är konstruerade av oss själva och kan ha påverkat resultatet då 
de kan ha varit svåra att förstå. Praktiktiden kan också ha varit för kort för att de som 
tillhör byggindustrin ska ha hunnit socialiserats in i den rådande kulturen. 
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6. Slutsats  
 
I detta avslutande kapitel presenterar vi våra slutsatser utifrån våra forskningsfrågor 
rörande kulturerna i bilindustrin respektive byggindustrin samt skillnader gällande 
samarbetsförmåga. 
 
6.1 Kan skillnaderna gällande förekomsten av samarbete mellan branscherna 
förklaras av skillnader i branschkulturen?                                                  
  
Skillnaden mellan branscherna i undersökningen är förhållandevis liten då grupperna är 
mer lika än olika. Tre frågor skiljer sig däremot åt och det rör också tre olika 
kulturdimensioner. Den första är fråga 7 som rör bra fysiska arbetsförhållanden som bra 
ventilation och belysning och tillräckligt arbetsutrymme. Här visar resultatet att VoV har 
låg individualism medan R har mycket låg individualism. Resultatet tror vi beror på att 
man inom byggindustrin har arbetsuppgifter som inte kräver bra fysiska arbetsförhållan-
den i samma utsträckning som det gör inom bilindustrin. Den andra frågan är nummer 11 
där respondenterna svarade på hur pass viktigt det är att bo i område som är önskvärd för 
sig själv och sin familj. Svaren visade att VoV har låg maskulinitet och R mycket låg 
maskulinitet. Detta resultat beror på att R på denna fråga svarat ”Mycket viktig” eller 
”Av yttersta vikt” medan VoV-studenterna även svarat alternativet ”Av måttlig vikt”, 
vilket gett en större spridning och därmed inte lika låg grad av maskulinitet som R. Den 
tredje frågan som skilde sig mellan grupperna är fråga 17. Här frågas hur ofta man på sin 
praktikplats eller arbetsplats var rädda för att berätta att de inte höll med sina chefer. På 
denna fråga fick vi den största skillnaden, VoV med låg maktdistans och R med hög 
maktdistans. Detta indikerar att bilbranschen har ett större ”gap” mellan anställda och 
chefer. Gällande dimensionerna osäkerhetsundvikelse och långsiktighetsperspektiv är de 
två grupperna, enligt vårt resultat lika. Vissa skillnader finns inom gruppen mellan de 
studenter som gjort praktik och de som inte gjort praktik, men då vårt huvudsyfte var att 
jämföra grupperna så har vi inte analyserat skillnader som uppstått inom grupperna. 
 
Orsakerna till resultatet kan bero på att svarsfrekvensen var låg. Det stora bortfallet gör 
att det inte känns riktigt rättvisande att dra generella slutsatser av så få svar. Av tidsbrist 
har vi inte kunnat använda oss av alla frågor som finns med i det ursprungliga 
frågeformuläret, detta kan också ha påverkat resultatet då fler frågor för varje dimension 
skulle ge ett mer säkert resultat. I det ursprungliga frågeformuläret var inte heller 
samtliga dimensioner representerade. Detta gjorde att vi behövde konstruera frågor själv. 
Om våra egenkonstruerade frågor inte mäter det som det avser att mäta så har inte svaren 
gett oss korrekt information. Detta har vi haft i åtanke när vi analyserat resultaten. 
 
Aktuell forskning tyder på att bilindustrin är samarbetsvillig, men det kan finnas annan 
eller andra referensgrupp/er som motsvarar denna bransch bättre än den vi valt, vilket 
också kan ha påverkat slutresultatet. De industrier vi jämfört har kanske för liknande 
kulturer för att vi ska kunna se några större skillnader.  
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Då många av respondenterna, bortsett från sin praktik, inte arbetat inom den 
utbildningsrelaterade branschen tror vi inte att de hunnit bli medlem i den rådande 
kulturen.  
 
6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det är svårt att dra några egentliga slutsatser då urvalsgruppen är så pass liten och då 
studenterna eventuellt inte socialiseras in i branschkulturen under sin praktik. Det kan 
även vara så att de nationella dimensionerna inte går att använda på organisationsnivå. 
Förslaget till fortsatt forskning är att göra en liknande undersökning på branschnivå med 
ett större antal respondenter som arbetat inom branschen tillräckligt lång tid, då det är 
troligare att ge ett korrekt utslag i undersökningen. 
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Bilaga 1 - Kultursurvey 
 
1 Kön: 
 
2 Ålder: 
 
3 Utbildningsprogram: 
 
4 Årskurs: 
 
5 Har du haft praktik, arbetat (eller liknande) på arbetsplats som är 
utbildningsrelaterad? 
 
Om svaret är Ja, i sådana fall:  
 
5a Under vilken anställningsform? 
 
5b Under hur lång tid? 
 
5c I vilket företag? 
 

OBS! Tänk på ditt idealjobb när du svarar på nedanstående frågor i detta formulär. 
 
 
 
"När du svarar på frågorna 6-12, använd denna skala" 
 
----------------------------------- 
| Av yttersta vikt            5   | 
| Mycket viktig               4   | 
| Av måttlig vikt             3   | 
| Av liten vikt               2   | 
| Av mycket liten vikt        1   | 
----------------------------------- 
 
" När du väljer ditt drömjobb, hur viktigt skulle det vara för dig att:" 
 
 
6. Ha tillräckligt med tid över för privatliv eller familjeliv? 
 
Svar (1-5):_______________ 
 
 
7 "Ha bra fysiska arbetsförhållanden (bra ventilation och belysning, 
tillräckligt arbetsutymme etc.)? 
 
Svar (1-5) :______________ 
 
 
8 Ha en bra jobbrelation med din chef? 
 
Svar (1-5) :______________ 
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9 Ha anställningstrygghet? 
 
Svar (1-5) :______________ 
 
 
10 Ha stor frihet att själv välja sättet att arbeta på? 
Svar (1-5) :______________ 
 
 
 
11 Bo i område som är önskvärd för dig och din familj? 
 
Svar (1-5) :______________ 
 
 
12 Ha möjlighet att avancera? 
 
 
Svar (1-5) :______________ 
 
 
 
 
 
"Fråga nr. 14-16 gäller endast de som har haft praktik/arbete på företag som kan anses 
utbildningsrelaterade. Vid fråga 14-16 ska man utgå från sin praktikplats eller senaste  
arbete som varit relaterat till sin utbildning." 
 
Endast ett svarsalternativ per fråga. 
 
 
 
 
Nedan beskrivs tre olika chefstypers beslutfattarstil. Börja med att 
läsa igenom beskrivningarna: 
 
 
Chef 1. ”Vanligtvis fattar han/hon sina beslut prompt och delger dem åt 
sina anställda tydligt och bestämt. Han/hon förväntar sig att de 
anställda fullföljer besluten lojalt och utan att väcka problem/invända 
med synpunkter.”     
      
 
Chef 2. "Vanligtvis fattar han/hon sina beslut prompt, men, innan 
genomförandet försöker förklara dem för sina anställda." Ger dem 
orsaken/anledningen till besluten och svar på deras eventuella frågor. 
 
 
Chef 3. ”Vanligtvis rådgör han/hon med sina anställda innan han/hon 
fattar beslut. Lyssnar på deras råd, överväger dem och meddelar sedan 
sitt beslut. 
Han/hon förväntar sig sedan att alla arbetar lojalt för att implemente-
ra beslutet, oavsett om det är i enighet med de råd som de gav." 
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13 "Av de ovanstående chefstyperna, vilken skulle du föredra att arbeta 
för?" 
 
Svar (Chef 1-3):____________________ 
 
 
14 Vilken av de ovanstående tre chefstyperna skulle du säga att din 
chef på praktikplatsen/arbetet stämde in på? 
 
Svar (Chef 1-3):____________________ 
Han/hon stämde inte in på någon av dem. 
 
 
 
 
 
 
15 Hur ofta kände du dig orolig och spänd på praktikplatsen/arbetet? 
 
Jag kände alltid så             1 
Vanligtvis                      2 
Ibland                          3   
      
Sällan                          4 
Jag kände aldrig så             5 
 
Svar (1-5):________________  
      
      
  
 
16 "Hur ofta, på din praktikplats/arbetsplats, var anställda rädda för 
att berätta att de inte höll med sina chefer?" 
 
 
Väldigt ofta                    1 
Ofta                            2 
Ibland                          3 
Sällan                          4 
Väldigt sällan                  5 
 
Svar (1-5):___________________    
     
      
   
 
17 "Ett företags eller en organisations regler bör inte brytas - även 
om den anställde tycker att det är i organisationens intresse" 
 
I vilken grad stämmer detta påstående in på dig? 
Överensstämmer helt             1 
Överensstämmer delvis           2 
Varken eller                    3 
Överensstämmer lite             4 
Överensstämmer inte alls        5 
 
Svar (1-5):_______________ 
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18 Hur länge tror du att du kommer att arbeta på din första utbild-
ningsrelaterade arbetsplats? 
 
 
Högst två år till                               1 
Två till fem år till                            2 
Mer än fem år till (men jag 
slutar troligen innan jag går i pension)        3 
Fram till pensionen                             4 
 
Svar (1-4):_____________________ 
 
 
 
19 Vilken anställningsform skulle du föredra? 
 
Vikariat                                    1 
Projektanställning                          2 
Visstidsanställning                         3 
Tillsvidareanställning ("fast"anställning)  4 
 
Svar (1-4):_____________________ 
 
 
 
20 Vilket alternativ stämmer bäst in på dig? 
 
"Jag satsar mina resurser på kort sikt"   1 
"Jag investerar långsiktigt"              2 
 
Svar (1-2):_____________________ 
 
 
 
21 Vilket altenativ föredrar du? 
 
"Uthållighet i arbetet för resultat på lång sikt"  1 
"Att det förväntas snabba resultat"                2 
 
Svar (1-2):__________________  
 
 
 
 
 Tack för din medverkan!  
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Bilaga 2 – Frekvenstabeller  
 
PDI - frågor som rör grad av maktdistans
Siffrorna i frekvenstabellerna anger procent (%).

FRÅGA 13. Av de ovanstående chefstyperna, vilken skulle du föredra at arbeta för? (hög poäng=låg PDI)

Referensgrupp VoV m praktik VoV u praktik R m praktik R u praktik VoV R
Chef 1 (1) 0 0 0 0 0 0
Chef 2 (2) 24 35 17 31 29 25
Chef 3 (3) 76 65 83 69 71 75
Medelvärde 2.76 2.65 2.83 2.69 2.71 2.84
Standartavvikelse 0.44 0.49 0.38 0.47 0.46 0.44

FRÅGA 14. Vilken av de ovanstående chefstyperna skulle du säga att din chef på praktikplatsen/arbetet stämmer in på?
(hög poäng=låg PDI)

Referensgrupp VoV m praktik VoV u praktik R m praktik R u praktik VoV R
Chef 1 (1) 22 - 27 - - -
Chef 2 (2) 48 - 59 - - -
Chef 3 (3) 26 - 9 - - -
Ingen av cheferna (4) 4 - 5 - - -

FRÅGA 17. Hur ofta på din praktikplats/arbetsplats, var anställda rädda för att berätta att de inte höll med sina chefer?
(hög poäng=låg PDI)

Referensgrupp VoV m praktik VoV u praktik R m praktik R u praktik VoV R
Väldigt ofta (1) 0 - 8 - - -
Ofta (2) 13 - 8 - - -
Ibland (3) 26 - 50 - - -
Sällan (4) 26 - 17 - - -
Väldigt sällan (5) 35 - 17 - - -
Medelvärde 3.83 - 3.39 - - -
Standartavvikelse 1.07 - 1.11 - - -
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IDV - frågor som rör grad av individualism
Siffrorna i frekvenstabellerna anger procent (%).

FRÅGA 6. Ha tillräckligt med tid över för privatliv eller familjeliv? (hög poäng=hög IDV)

Referensgrupp VoV m praktik VoV u praktik R m praktik R u praktik VoV R
Av yttersta vikt (5) 52 46 63 37 49 46
Mycket viktig (4) 44 36 29 52 40 44
Av måttlig vikt (3) 4 9 8 9 6 9
Av liten vikt (2) 0 9 0 2 5 1
Av mycket liten vikt (1) 0 0 0 0 0 0
Medelvärde 4.48 4.18 4.54 4.24 4.34 4.34
Standartavvikelse 0.59 0.96 0.66 0.71 0.79 0.7

FRÅGA 7. Ha bra fysiska arbetsförhållanden? (hög poäng=låg IDV)

Referensgrupp VoV m praktik VoV u praktik R m praktik R u praktik VoV R
Av yttersta vikt (5) 24 23 33 37 23 36
Mycket viktig (4) 40 64 58 57 51 57
Av måttlig vikt (3) 20 13 9 6 17 7
Av liten vikt (2) 16 0 0 0 9 0
Av mycket liten vikt (1) 0 0 0 0 0 0
Medelvärde 3.72 4.09 4.25 4.3 3.89 4.29
Standartavvikelse 1.02 0.61 0.61 0.59 0.87 0.59

FRÅGA 10. Ha stor frihet att själv välja sättet att arbeta på? (hög poäng=hög IDV)

Referensgrupp VoV m praktik VoV u praktik R m praktik R u praktik VoV R
Av yttersta vikt (5) 12 14 21 13 13 16
Mycket viktig (4) 64 55 63 64 60 64
Av måttlig vikt (3) 24 27 16 23 26 20
Av liten vikt (2) 0 4 0 0 1 0
Av mycket liten vikt (1) 0 0 0 0 0 0
Medelvärde 3.88 3.77 4.04 3.91 3.83 3.96
Standartavvikelse 0.6 0.75 0.62 0.59 0.67 0.6  
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MAS - frågor som rör grad av maskulinitet
Siffrorna i frekvenstabellerna anger procent (%).

FRÅGA 8. Ha en bra jobbrelation med din chef? (hög poäng=låg MAS)

Referensgrupp VoV m praktik VoV u praktik R m praktik R u praktik VoV R
Av yttersta vikt (5) 32 27 25 22 30 23
Mycket viktig (4) 56 55 67 47 55 54
Av måttlig vikt (3) 12 18 8 31 15 23
Av liten vikt (2) 0 0 0 0 0 0
Av mycket liten vikt (1) 0 0 0 0 0 0
Medelvärde 4.2 4.09 4.17 3.91 4.15 4
Standartavvikelse 0.65 0.68 0.56 0.73 0.66 0.69

FRÅGA 9. Ha anställningstrygghet? (hög poäng=låg MAS)

Referensgrupp VoV m praktik VoV u praktik R m praktik R u praktik VoV R
Av yttersta vikt (5) 32 41 29 33 36 32
Mycket viktig (4) 32 32 58 42 32 48
Av måttlig vikt (3) 36 23 8 25 30 19
Av liten vikt (2) 0 4 5 0 2 1
Av mycket liten vikt (1) 0 0 0 0 0 0
Medelvärde 3.96 4.09 4.13 4.09 4.02 4.1
Standartavvikelse 0.84 0.92 0.74 0.76 0.87 0.75

FRÅGA 11. Bo i område som är önskvärd för dig och din familj? (hög poäng=låg MAS)

Referensgrupp VoV m praktik VoV u praktik R m praktik R u praktik VoV R
Av yttersta vikt (5) 60 50 63 43 55 50
Mycket viktig (4) 24 32 37 48 28 44
Av måttlig vikt (3) 16 18 0 9 17 6
Av liten vikt (2) 0 0 0 0 0 0
Av mycket liten vikt (1) 0 0 0 0 0 0
Medelvärde 4.44 4.32 4.63 4.35 4.38 4.44
Standartavvikelse 0.77 0.78 0.49 0.64 0.77 0.6  
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FRÅGA 12. Ha möjlighet att avancera? (hög poäng=hög MAS)

Referensgrupp VoV m praktik VoV u praktik R m praktik R u praktik VoV R
Av yttersta vikt (5) 29 32 33 28 30 30
Mycket viktig (4) 42 45 42 46 43 44
Av måttlig vikt (3) 25 23 25 17 24 20
Av liten vikt (2) 4 0 0 2 3 2
Av mycket liten vikt (1) 0 0 0 7 0 4
Medelvärde 3.96 4.09 4.08 3.87 4.02 3.94
Standartavvikelse 0.86 0.75 0.78 1.07 0.8 0.98

FRÅGA 19. Vilken anställningsform skulle du föredra? (hög poäng=låg MAS)

Referensgrupp VoV m praktik VoV u praktik R m praktik R u praktik VoV R
Vikariat (1) 0 0 0 0 0 0
Projektanställning (2) 0 14 17 23 6 20
Visstidsanställning (3) 0 5 0 0 2 0
Tillsvidareanställning (4) 100 81 83 77 92 80
Medelvärde 4 3.68 3.71 3.55 3.85 3.6
Standartavvikelse 0 0.72 0.81 0.85 0.51 0.83  
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UAI - frågor som rör grad av osäkerhetsundvikande
Siffrorna i frekvenstabellerna anger procent (%).

FRÅGA 15. Hur ofta kände du dig orolig och spänd på praktikplatsen/arbetsplatsen? (hög poäng=låg UAI)

Referensgrupp VoV m praktik VoV u praktik R m praktik R u praktik VoV R
Jag kände alltid så (1) 4 - 0 - - -
Vanligtvis (2) 0 - 12 - - -
Ibland (3) 52 - 21 - - -
Sällan (4) 44 - 42 - - -
Jag kände aldrig så (5) 0 - 25 - - -
Medelvärde 3.36 - 3.79 - - -
Standartavvikelse 0.7 - 0.98 - - -

FRÅGA 16. "Ett företags eller en organisations regler bör inte brytas - 
även om den anställde tycker att det är i organisationens intresse"(hög poäng=låg UAI)

Referensgrupp VoV m praktik VoV u praktik R m praktik R u praktik VoV R
Överensstämmer helt (1) 4 9 0 4 6 3
Överensstämmer delvis (2) 36 27 42 51 32 48
Varken eller (3) 28 32 29 20 30 23
Överensstämmer lite (4) 32 27 17 16 30 16
Överensstämmer inte alls (5) 0 5 12 9 2 10
Medelvärde 2.88 2.9 3 2.73 2.89 2.83
Standartavvikelse 0.93 1.06 1.06 1.07 0.93 1.07

FRÅGA 18. Hur länge tror du att du kommer att arbeta på din första utbildningsrelaterade arbetsplats?
(hög poäng=hög UAI)

Referensgrupp VoV m praktik VoV u praktik R m praktik R u praktik VoV R
Högst två år till (1) 13 4.5 30 15 9 21
Två till fem år till (2) 79 68 65 73 74 70
Mer än fem år till (men jag slutar trol 4 23 5 10 13 8
Fram till pensionen (4) 4 4.5 0 2 4 1
Medelvärde 2 2.27 1.74 2 2.13 1.9
Standartavvikelse 0.59 0.63 0.54 0.6 0.62 0.59
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LSI - frågor som rör långsiktighetsperspektiv
Siffrorna i frekvenstabellerna anger procent (%).

FRÅGA 20. Vilket alternativ stämmer bäst in på dig? (hög poäng=stor LSI)

Referensgrupp VoV m praktik VoV u praktik R m praktik R u praktik VoV R
Jag satsar mina resurser på kort sikt (1)   32 23 30 7 28 15
Jag investerar långsiktigt (2)            68 77 70 93 72 85
Medelvärde 1.68 1.77 1.7 1.93 1.72 1.85
Standartavvikelse 0.48 0.43 0.47 0.25 0.45 0.36

FRÅGA 21. Vilket alternativ föredrar du? (hög poäng=liten LSI)

Referensgrupp VoV m praktik VoV u praktik R m praktik R u praktik VoV R
"Uthållighet i arbetet för resultat på lång sikt" (1) 60 73 58 57 66 58
"Att det förväntas snabba resultat" (2) 40 27 42 43 34 42
Medelvärde 1.4 1.27 1.48 1.43 1.34 1.42
Standartavvikelse 0.5 0.46 0.5 0.5 0.48 0.5  


