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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka de anställda inom Dell som tagit sin tid att besvara vår enkät, utan 

ert deltagande hade inte undersökningen varit möjlig att genomföra. Vi vill även tacka Dells 

ledning som gav oss tillåtelse samt åtkomst till företaget och deras anställda.  

Vi vill tacka våra opponenter som bidragit med lärorik feedback, men även vår familj och 

vänner för ert varma stöd. 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Fotis Theodoridis, för hans vägledning 

och värdefulla råd. 
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Sammanfattning  
 

Syftet med denna studie är att undersöka organisationskulturen i det amerikanska It-företag 

Dell som är verksamt i Sverige. Studien syftar även till att undersöka värderingarna på Dells 

huvudkontor i Sverige, för att se om de stämmer överens med den svenska eller den 

amerikanska nationella kulturen enligt Hofstedes kulturdimensionsteori. Nationell kultur 

grundar sig i en befolkning inom en nation som delar en gemensam identitet, värderingar och 

följer samma institutioner. Den centrala teorin i denna studie är Geert Hofstedes 

kulturdimensionsteori. Studien har som avsikt att mäta den nationella kulturen som präglar 

företaget Dell, genom Hofstedes fyra kulturdimensioner: maktdistans, individualism- mot 

kollektivism, maskulinitet-mot femininitet och osäkerhetsundvikande. Studien utgår ifrån en 

kvantitativ forskningsstrategi. För att besvara studiens syfte utfördes en enkätundersökning 

avseende värderingar kopplade till kulturdimensionerna. Resultatet visade att företaget har en 

relativt låg maktdistans samt osäkerhetsundvikande. Dell visar enligt resultatet både 

kollektivistiska och individualistiska tendenser, men även både feminina och maskulina 

tendenser. Studien kom slutligen fram till att resultatet avviker från Hofstedes teori. 

Avvikelserna kan bland annat bero på att Hofstedes teori är för gammal och därmed inte 

tillämpar i dagens samhälle. Vidare visade organisationen ett maktdistansindex och 

osäkerhetsundvikandeindex som närmar sig den svenska kulturen.  

 

Nyckelord: nationell kultur, organisationskultur, Hofstede, kulturella dimensioner, Sverige, 
USA 
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Abstract  

The purpose of this study is to analyze the organizational culture of the US it-company Dell, 

which operates in Sweden. The study also aims to investigate the values of Dell’s headquarters 

in Sweden to see if they are in line with the Swedish or American national culture according to 

Hofstedes cultural dimensions theory. National culture is based on a population in a nation that 

shares a common identity, values and follows the same institutions. The central theory of this 

study is Geert Hofstede’s cultural dimension theory. The study intends to measure the national 

culture in the company Dell, through Hofstede's four cultural dimensions: power distance, 

individualism-collectivism, masculinity- femininity and uncertainty avoidance. The study is 

based on a quantitative research strategy. A survey was conducted regarding values related to 

Hofstedes cultural dimensions. The results showed that the organization has relatively low 

power distance as well as uncertainty avoidance. Continuously, the company Dell shows both 

collectivistic and individualistic tendencies but also feminine and masculine tendencies. 

Conclusively, the study results differ from Hofstede’s theory, which can indicate that 

Hofstede’s theory is relatively old and inapplicable in today’s society. Furthermore, the 

organization showed an uncertainty avoidance- and a powerdistance index closer to the 

Swedish culture.  

 

Key words: national culture, organizational culture, Hofstede, cultural dimensions, Sweden, 

USA 
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 
Den ökade globaliseringen har skapat en världsmarknad; nationsgränser blir allt mer osynliga 

och marknader som tidigare har varit strängt reglerade är numera avreglerade. Allt fler 

multinationella företag expanderar och blir verksamma i flera olika länder eller flyttar sina 

enheter till de mest optimala områdena för deras företag. Det kan handla om att man placerar 

sin säljenhet på en marknad där efterfrågan visat sig vara hög (Cullen & Parboteeah 2005, 

ss.320-321). USA är ett utav de länderna som har ett starkt inflytande i den svenska 

marknaden. Enligt statistik från SCB (SCB, 2015) stod USA år 2014 för 7 % av de utländska 

direktinvesteringarna i Sverige efter Europeiska unionens 28 länder som tillsammans stod för 

78 % av direktinvesteringarna. Detta gjorde därmed USA till det utomeuropeiska landet med 

störst tillgångar i Sverige år 2014. Vidare är cirka 1500 amerikanskägda företag idag 

registrerade i Sverige (Regeringskansliet u.å.). Företaget Dell är ett exempel på ett utav dessa 

amerikanskägda företag. Dell är ett multinationellt It-företag med huvudkontor och fabriker 

runt om i världen, varav ett huvudkontor verksamt i Sverige (Dell u.å.). Företag söker sig oftast 

till utländska marknader för att utvecklas och öka sin konkurrensfördel (Cullen & Parboteeah 

2005, s.44). 

Enligt Hofstede et al. (2010, s.78)är det viktigt för företag att arbeta ur ett internationellt 

perspektiv för att lyckas i en globaliserad värld, detta genom att förstå nationella kulturer. 

Hofstede studerade nationell kultur i en organisationskontext. Genom att undersöka det 

multinationella företaget IBM och hur värderingarna hos de anställda inom företaget i över 50 

olika länder påverkades av den kultur de befann sig i, skapade han en större förståelse av 

organisationskultur och organisationsbeteende. Undersökningen visade att det fanns en 

korrelation mellan nationell kultur och värderingarna hos de anställda (ibid).  

Vidare kan man genom att förstå organisationskultur även förstå hur individer inom en 

organisation kommunicerar och samverkar med varandra samt studera varför de beter sig som 

de gör. Ed Schein (2010) kom bland annat fram till att värderingar påverkar hur individer inom 

en organisation beter sig. Detta även när det kommer till utomstående utmaningar och hur man 
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utvecklar strategier som ska kunna hantera externa och interna utmaningar som organisationer 

kan komma att möta (ibid). 

1.2 Problemdiskussion  
Olika länder har enskilda kulturella värderingar och värdesätter kulturella inslag på olika sätt. 

Dessa värderingar kan skilja sig från den egna kulturen, vilket kan leda till 

kommunikationssvårigheter samt missförstånd. Detta kan i sin tur försvåra samarbeten både på 

intern och extern nivå. Det är därför väsentligt för ledningen inom en organisation att förstå de 

värderingar som genomsyrar organisationen och dess korrelation till den nationella kulturen i 

det land de är etablerade i, för att bland annat lättare implementera eller utveckla strategier. Det 

är även av stor vikt att ha förståelse för värderingarna hos de anställda för att lättare styra en 

organisation (Cullen & Parboteeah 2005, s.49).  

Det är därför intressant att undersöka nationell kultur inom en utländsk organisation genom att 

mäta olika värderingar inom företaget. Enligt Geert Hofstede (2011, s.54) speglar 

organisationen de kulturella värderingar i det land som företaget är verksamt i. Därmed blir det 

intressant att ta reda på till vilken grad det amerikanska företaget Dell behåller sina 

amerikanska värderingar eller om företagets organisationskultur domineras av den svenska 

kulturen. Detta med hänsyn till Geert Hofstedes tidigare undersökning om nationella kulturer. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka värderingarna på Dells huvudkontor i Sverige, för att 

se om de stämmer överens med den svenska eller den amerikanska nationella kulturen enligt 

Hofstedes kulturdimensionsteori. 
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2. Teori 

2.1 Kultur begrepp 

2.1.1 Kultur 
Begreppet kultur är ett abstrakt fenomen med olika språkdräkter och forskare har inte enats om 

en bestämd definition av begreppet (Alvesson 2009, s.11). Dock anses kultur av många 

forskare vara ett kognitivt system. Skillnader i definitionerna synliggörs när forskarna 

konkretiserar kulturens innehåll och dess kärnelement (Bang 1994, s. 22).  Enligt Alvesson 

(2009, s.10) har kulturbegreppet visat sig användas på olika sätt. Alvesson (ibid) menar att en 

del forskare poängterar att kultur baseras efter gemensamma föreställningar, till skillnad från 

andra forskare som betonar normer och värderingar.  

Hofstede (1984, s.14) ser kultur som en mental mjukvara. Han menar att alla människor har lärt 

sig att agera på olika sätt beroende på sin uppväxt, men även beroende på personliga känslor 

och tankar. Den mentala mjukvaran byggs upp av livserfarenheter samt de sociala miljöer som 

en individ har exponerats för och som i sin tur formar ens beteende. Då en mjukvara är inlärd, 

kan det vara svårt att lära sig något som differentierar sig från det redan etablerade 

beteendemönstret. Kultur är därmed inte ett fenomen av ren genetik. Hofstede förklarar vidare 

att kultur inte är individuellt, utan ett kollektivt fenomen där alla som lever i samma sociala 

miljö har den gemensamt. Kultur innefattar därför även oskrivna regler i dess sociala kontext 

(Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, ss.20-21). Enligt Hofstede tar sig kultur i uttryck genom 

fyra olika kulturella manifestationer (se figur 2.1),	
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2.1.1.1 Kulturella manifestationer  

 
Figur 2.1  Lök diagram (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, s.25)   

Kulturella skillnader tar sig i uttryck på olika sätt. Fenomenet kultur beskrivs genom fyra 

kulturella manifestationer: symboler, hjältar, ritualer, och värderingar (Fang, 2009).  

Symboler kan innebära bilder, objekt eller ord som har en specifik betydelse för människor 

inom en viss kultur. Det kan även vara flaggor eller jargonger i det kulturella språket. Då 

symboler utvecklas konstant tappar tidigare symboler sin betydelse. Det är även vanligt att 

olika kulturer efterbildar varandras symboler och det är anledningen till att symboler har 

placerats ytterst i lök diagrammet (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, s.24).   

Hjältar är individer med karaktärsdrag som är högt värderade inom kulturen och som därmed 

blir förebilder. De kan vara allt från levande eller döda människor, till verkliga eller fiktiva 

personer (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, s.24).  

Ritualer är gemensamma aktiviteter som är av social betydelse inom en kultur. Aktiviteterna 

behöver inte uppnå uppsatta mål, utan de genomförs för kulturens egen skull. Ritualer kan 

omfatta sociala och religiösa ceremonier och även sätt att hälsa eller sätt att visa respekt för 

sina medmänniskor. Vidare menar Hofstede att ritualer omfattar diskurs genom 
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språkanvändningen samt när trosuppfattningar förs vidare (Hofstede, Hofstede & Minkov 

2011, s.25). 

Symboler, hjältar och ritualer införs inom termen sedvänjor. Detta eftersom de för allmänheten 

är synliga, men deras kulturella innebörd osynliga. Sedvänjorna är lökens ytterskal som 

skyddar den inre kärnan, värderingar. Tillskillnad från värderingar som oftast är oföränderliga, 

förändras sedvänjor hela tiden (Fang, 2009). 

Värderingar är “allmänna tendenser att föredra vissa förhållanden framför andra”(Hofstede, 

Hofstede & Minkov 2011, s.26). Värderingar grundar sig i känslor som har antingen en positiv 

sida eller en negativ sida som exempelvis smutsigt-rent. Värderingar växer fram under ens 

uppväxt tidigt i livet. Vidare menar Hofstede, Hofstede och Minkov (2011, s.25) att vi 

människor omedvetet tar till oss information från omgivningen som sedan formar vad som blir 

våra värderingar, ritualer, hjältar och symboler.  

2.1.2 Nationell kultur 
Nationell kultur är ett begrepp som växt fram ur fenomenet “nationer”. Enligt 

Nationalencyklopedin (u.å.) definieras en nation som: 

“Ett geografiskt område eller ett land. Man kan också tala om ett folk och då menar man 

människor som har till exempel gemensam kultur eller bakgrund” (Nationalencyklopedin u.å.). 

Fenomenet “nation” är enligt Hofstede (2011, s.40) enheter av politisk karaktär samt ett resultat 

av en värld som dividerats efter olika historiska företeelser. Nationer har därmed vuxit fram ur 

en gemensam historia. De grundläggande beståndsdelarna inom en nation är; identitet, då 

människor delar samma språk eller religion, värderingar samt institutioner som innefattar 

regelverk och organisationer. Nationell kultur är därmed en kultur som skapats genom att 

människor följer samma regelverk och som till stor del talar samma språk samt delar 

gemensamma värderingar. Man kan ytterliga säga att en nationell kultur yttrar sig via de fyra 

kulturella manifestationerna: symboler, hjältar, ritualer och värderingar (Hofstede, Hofstede & 

Minkov 2011, ss.40-41). 

Däremot bör man inte likställa begreppet nation med “samhälle”. Detta då samhällen är sociala 

organisationer som har utvecklats och som skapat en gemensam kultur medan nationer till stor 

del har utvecklats ur politiska skiljelinjer och inte kulturella skiljelinjer (Hofstede, Hofstede & 
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Minkov 2011, s.40). Vidare menar Hofstede, Hofstede och Minkov (2011, s.41) att man 

praktisk taget kan säga att samhällen har en gemensam kultur till skillnad från nationer som 

inte skapats genom att de anammat en specifik kultur. Slutligen kan nationell kultur adopteras 

av en människa genom att människan adopterar de kulturella värderingarna inom nationen 

(ibid). 

2.1.3 Organisationskultur 
Organisationskultur eller företagskultur är begrepp av samma betydelse som är komplext samt 

omfattande och skiljer sig tydligt från nationell kultur. Tillskillnad från nationell kultur växer 

individer inte upp inom en organisationskultur utan lämnar organisationskulturen efter ett 

slutfört arbetspass (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, s.73). Det finns många olika aspekter 

som är viktiga att ta hänsyn till, som även förklarar varför en organisationskultur ser ut och 

verkar som den gör (Schein 2010, s.17 ).  

Organisationskultur är ett resultat av en grupp som har organiserat sig och som under en längre 

period har arbetat tillsammans för att lösa olika problem. Denna kultur genomsyrar därefter 

organisationen. När individer adopterar en organisationskultur kommer personen även i kontakt 

med olika kulturella manifestationer inom organisationen. Det kan vara allt från jargonger, 

skämt och normer. Individen tolkar dessa utefter tidigare erfarenheter, minnen och personliga 

värderingar. Varje individs egen tolkning samt hur dessa utspelar sig tillsammans är det som 

utgör organisationskulturen och sker omedvetet (Schein 2010, s.19).  

”When the organization of authority becomes permanent, the staff supporting the ruler 

becomes routinized” (Weber 1946, se Hofstede, Neujien, Ohayv & Sanders 1990) 

Ledares och de anställdas värderingar har även en påverkan på organisationskulturen. Chefers 

värderingar formar organisationskulturen, vilket i sin tur påverkar de anställda, detta görs 

synligt genom att nya arbetsmetoder implementeras (Hofstede, Neujien, Ohayv & Sanders 

1990).  

Begreppet organisationskultur antyder att hela organisationen har en enhetlig och unik kultur. 

Alvesson (2009, s.222) talar däremot om organisationskultur ur ett makro och mikroperspektiv. 

Ur ett makroperspektiv speglar organisationskulturen samhället. Hofstedes IBM-undersökning 

visade att det gick att genomföra identifiering av skillnader i nationella värdesystem med hjälp 
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av de anställda i multinationella företag. Företagen speglade därmed den nationella kulturen 

där de var verksamma (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, s.54). 

Ur ett mikroperspektiv ser man organisationen som makro-kontexten. De olika kulturerna som 

befinner sig inom organisationen blir subkulturer. Organisationskultur är ett resultat av en 

organisation som tillsammans står inför ett stort problem och ska lösa det tillsammans (Schein 

2010, s.32 ). Detta innebär även att alla organisationsmedlemmar kommunicerar med varandra 

samt delar likadana uppfattningar om hur man ska åstadkomma ett visst beteende. Alvesson 

(2009, s.222) menar att villkor som dessa är sällan förekommande och att det idag är allt 

vanligare med subkulturer.  Subkulturer är en följd av bland annat, segmentering inom företag, 

ideologisk differentiering och teknisk innovation. De olika segmenten inom ett företag kan 

exempelvis vara säljavdelningen eller IT- avdelningen som präglas av en egen kultur. Vidare 

menar Alvesson (2009, s.223) att trots att de olika grupperna har anammat en egen kultur så 

förekommer övergripande värderingar som alla inom organisationen bör inkludera vid sidan av 

sin egen subkultur.	

2.2 Hofstedes kulturdimensioner  
Hofstedes kulturdimensionsteori genererades genom forskarens egen undersökning på det 

multinationella företaget IBM under 70-talet. IBM-anställda i över 50 olika länder besvarade 

enkäter med frågor avseende värderingar. Trots att respondenterna arbetade i samma företag 

visade undersökningen en markant skillnad i värderingar bland de anställda (Hofstede 1984, ss. 

39-41).  

Forskaren upptäckte att de nationella kulturskillnaderna var orsaken till olikheterna i 

värderingar bland de anställda. Med stöd från tidigare forskning tillsammans med det empiriska 

resultatet från IBMs enkätundersökning, lyckades Hofstede identifiera fyra nationella 

kulturdimensioner: Maktdistans, individualism mot kollektivism, femininitet mot maskulinitet 

samt osäkerhetsundvikande (Hofstede, Hofstede, Minkov 2011, ss.52-53). År 2000 tillades 

ytterligare en dimension i Hofstedes teori: lång- mot, - korttidsorientering. Denna dimension 

har sitt ursprung i Michael Harris Bonds tidigare forskning “Confucian work dynamism”. 

Därefter utvecklades dimensionen tillfredsställelse mot återhållsamhet, år 2007 av Michael 

Minkov som baseras på data från “World Values Survey”	(Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, 

s.347). Genom att undersöka värderingarna som varje dimension innehar i en 
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organisationskontext kan man därmed identifiera nationella kulturskillnader mellan länder samt 

få en djupare förståelse avseende organisationskulturen och beteendet hos de anställda. Vidare 

ska teorin i denna undersökning avgränsas och endast utgå ifrån Hofstedes fyra första 

kulturdimensioner. Detta med anledning att studien endast ska förhålla sig till de 

dimensionerna som frambringats genom Hofstedes IBM-undersökning. 

2.2.1 Maktdistans 
Dimensionen maktdistans grundar sig i ojämlikheter i samhället: en del människor är mer 

förmögna än andra, och vissa människor har mer makt. Ojämlikheterna hanteras olika av olika 

länder (Yungwook, Soo Yeun 2009, s. 487). Hofstede et al. (2011, s.78) menar att vissa 

samhällen inte ser ojämlikheterna som en problematik, snarare som något bra, då en person 

med högt anseende förtjänar makten, exempelvis politiker. Vissa länder tillämpar regelverk 

som förebygger ojämlikheter i samhället (Hofstede, Hofstede, Minkov 2011, s.78). I många fall 

utnyttjas makten, och det har visat sig att länder med hög maktdistans oftast präglas av hög 

korruption eller diktatur (Hofstede 1984, s.64). Vidare definierar forskaren maktdistans som: 

 ”Den utsträckning i vilken de mindre inflytelserika medlemmarna av organisationer och 

institutioner i ett land förväntar sig och accepterar att makten är ojämnt fördelad.”(Hofstede, 

Hofstede & Minkov 2011, s.84) 

I citatet ovan syftar organisationer till arbetsplatser, och institutioner till grundläggande enheter 

i ett samhälle som exempelvis skolor och sjukhus (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, s.84). 

Vidare redovisar inte Hofstedes maktdistans skillnaden eller fördelningen av makt i olika 

länder, utan snarare mer generellt hur individer uppfattar skillnader i makt samt olika 

maktpositioner inom hierarkiska strukturer. I organisationer som är centraliserade, är makten 

hos några få personer inom organisationen, dessa har även makten att bestämma vad de 

underordnade ska göra (Crnjak-Karanovic, Keenan, Tavakoli 2003, s.51). De underordnade är 

oftast kontrollerade med hjälp av olika övervakningsfunktioner och stora skillnader i lön är 

oftast förekommande. Ojämlikheter inom en organisation ökar graden av maktdistans mellan 

en överordnad och underordnad (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, s. 99). 

När maktdistansen är hög blir relationen mellan en chef och de anställda oftast känsloladdad: 

de anställda kan antingen visa avsky eller helt enkelt beundra sin chef. När maktdistansen är 
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låg ser under-och överordnade varandra som jämlikar och organisationen är oftast 

decentraliserad (Crnjak-Karanovic, Keenan, Tavakoli 2003, s.51). Deras arbetsroller är 

ojämlika, men roller kan förändras konstant och den som tidigare var underordnad har chans att 

bli överordnad. Löneklyftan mellan över-och underordnade är relativt liten och det sker inte en 

lika stor grad av övervakning. De överordnade bör vara tillgängliga. Inom denna dimension är 

ideal chefen konsulterande och demokrat som tar de underordnade i akt vid beslut som 

innefattar deras arbete (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, s. 99).  Enligt Hofstede (1984, 

s.77) visar arbeten med hög ”status” låg maktdistans, och vice versa. Han menar att dessa 

arbeten har högre status eftersom de anställda är högutbildade (ibid).  

I Hofstedes IBM undersökning (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, s.80) kom han fram till 

tre indikatorer som kom att bli betydande vid mätningen av maktdistans hos de anställda inom 

organisationer:  

● rädsla för att uttrycka missnöje till sin överordnad 

● uppfattning om sin chefs karaktär- autokratisk, paternalistisk, konsulterande, 

demokratisk (genom att ge exempel på olika ledartyper) 

●  vilken ledartyp som föredras hos en chef 

 

 I länder där anställda inte är rädda för att uttrycka sitt missnöje till sin överordnad, föredras en 

konsulterande chef. Däremot föredras i länder där anställda är rädda för att uttrycka missnöje, 

antingen en autokratisk, paternalistisk eller demokratisk chef (Hofstede 1984, ss.74-75). 

2.2.2 Individualism mot kollektivism 
Individualism kontrasteras mot kollektivism och beskriver hur individer agerar som 

medlemmar i en grupp eller ett samhälle. I kollektivistiska samhällen vill individen känna 

samhörighet inom en grupp och gruppens intressen går före det egna (Yungwook, Soo-yeon 

2010). 

Detta beteende börjar oftast i tidig ålder då man känner stark samhörighet till sin familj. Inom 

denna typ av samhällen är det vanligt att människor bor nära sina släktingar och formar sin 

identitet runt gruppen. Farhang (2006, s. 280) et. al menar att en säkerhet tenderar att skapas: 

individen vet att gruppen kommer att beskydda dig och i utbyte bör individen bidra till lojalitet. 
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Individen identifierar sig själv som en del av en grupp och talar ur perspektivet ”vi”, istället för 

”jag” (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, s.119). 

I ett individualistiskt samhälle talar individen ur ett ”jag” perspektiv, Hofstede menar att 

individen formar sin identitet utefter personliga egenskaper, exempelvis genom att utbilda sig 

för att senare bli självständig. Familjer som lever i samhällen som präglas av hög 

individualism, strävar inte efter att bosätta sig nära sin släkt. Inom individualistiska samhällen 

har individen som mål att istället ta hand om sig själv och sin närmsta familj (föräldrar, barn) 

(Crnjak-Karanovic, Keenan, Tavakoli 2003, s.51). Barnen strävar efter att lämna 

familjehemmet när de uppnått en viss grad av självförsörjande. Det egna intresset går helt 

enkelt före gruppens och man har i tidig ålder imiterat detta beteende (Hofstede, Hofstede & 

Minkov 2011, s.119). 

 Denna dimension frambringades genom respondenternas svar på olika enkätfrågor gällande 

”arbetsmål” i Hofstedes IBM-undersökning. Resultatet visade att faktorerna; fritid, frihet, och 

(personlig) utmaning var starkt kopplade till individualism, då dessa påvisar ens oberoende till 

organisationen. Medan faktorerna; övning, fysiska förhållanden på arbetsplatsen samt 

användning av färdigheter, visat stark förbindelse till kollektivism. Dessa faktorer poängterar 

individers kollektivistiska beroendeförhållande till organisationen. Undersökningen kunde även 

visa att länder som var mer förmögna oftast var individualistiska, medan mindre utvecklade 

länder var kollektivistiska. De kollektivistiska faktorerna är sådant som tas för givet i de 

individualistiska länderna, i kollektivistiska samhällen är dessa faktorer däremot mycket 

viktiga: ”arbetsmål” som “bra arbetsförhållanden”, är en faktor som skiljer de bra jobben från 

de dåliga. Detta är även en avgörande faktor för att ett jobb inom ett kollektivistiskt samhälle 

ska klassificeras som ”bra” (Hofstede 2011, Hofstede & Minkov s.121). 

2.2.3 Maskulinitet mot femininitet  
I denna dimension redovisar Hofstede (2011, s.279) för traditionella manliga och kvinnliga 

värderingar kopplade till könsroller. Alla samhällen förväntar att vardera kön ska agera enligt 

ett visst beteende, och vilka beteenden som anses vara ”feminina” eller ”maskulina” varierar 

hos olika samhällen. Man har däremot upptäckt att trots skillnader i kultur och samhällen, 

förekommer en gemensam trend: maskulinitet (män) förknippas med ”egocentriska mål” som 

karriär och pengar, medan femininitet (kvinnor) förknippas med ”sociala mål”, som att ta hand 
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om hemmet, sina barn och att bry sig om människor i allmänhet (Crnjak-Karanovic, Keenan, 

Tavakoli 2003, s.52). Detta är ett mönster som utvecklats från tidigare samhällen, då det var 

vanligt att kvinnan tog hand om barnen och hemmet, och männen arbetade utanför hemmet för 

att försörja sin familj. Detta sker än idag runt om i världen. I “maskulina samhällen” värderar 

män konkurrens, självsäkerhet, ambition samt rikedomar, och kvinnor ska värdera relationer 

och livskvalitet mycket högre, samt vara blygsamma.  I “feminina samhällen” värderar både 

män och kvinnorna de ”feminina” faktorerna (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, ss.173-

176). 

Faktorer som de anställda inom IBM ansåg var viktiga i en ideell arbetsplats formade denna 

dimension. De faktorer som utmärkte “femininitet” var (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, 

s.175): 

● bra förhållande till sin chef  

● bra samarbete på arbetsplatsen 

● att bo i ett önskvärt bostadsområde  

● anställningstrygghet 

  

Faktorerna kan kopplas till de ”sociala målen” som förknippas med “femininitet”. De 

“maskulina” faktorerna är (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, s.175):   

● inkomst 

● att få ett erkännande när man presterat bra på arbetet 

● möjlighet att avancera arbetet  

● utmaning 

 

Dimensionen maskulinitet mot femininitet visade en systematisk könsskillnad i IBMs 

enkätundersökning: i de “maskulina samhällena” visade sig de ”feminina” faktorerna ha störst 

betydelse hos kvinnor, medan de maskulina faktorerna visade sig ha störst betydelse bland män 

(Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, s.175). 
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2.2.4 Osäkerhetsundvikande 
Denna dimension beskriver hur individer hanterar stress genom att minska på 

osäkerhetsfaktorer. Idén om att vi inte vet hur framtiden kommer att se ut, ligger i grund till 

osäkerheten (Crnjak-Karanovic, Keenan, Tavakoli 2003, s.52). En hög grad av osäkerhet och 

ambiguitet skapar i sin tur en ångest som samhällen lindrar med hjälp av teknologi, lagar och 

religion. Teknologi skyddar oss mot osäkerheter orsakade av naturen, lagar skyddar oss mot 

osäkerheter orsakade av människors beteenden, och religioner predikar att individer ska 

acceptera osäkerheter som är oundvikliga. Samhällen hanterar osäkerheterna generellt sagt 

likadant, däremot bör man ta i akt att olika samhällen kan skilja sig genom olika regelverk och 

religion (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, s.233).  

Kulturer med höga värden inom denna dimension värderar regler som finns inom religioner 

och föredrar mer strukturerade sociala sammanhang (Crnjak-Karanovic, Keenan, Tavakoli 

2003, s.52). Länder som exempelvis Japan rankas högt i denna kategori då individer i dessa 

länder föredrar att stanna hos en och samma arbetsgivare under en väldigt lång period för att 

undvika osäkerhetsfaktorer (Hofstede 2001, ss.146-150). 

 För att mäta skillnader avseende osäkerhetsundvikande är de nedanstående faktorerna 

väsentliga (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, ss.234-235): 

● arbetsrelaterad stress 

● om de anställda instämmer med påståendet ”företagsregler ska inte brytas, inte ens när 

den anställde anser att det är för företagets bästa” 

● hur länge de anställda avser att stanna på företaget 

 

Dessa faktorer är även uttryck för ångestnivån i ett samhälle. I ett samhälle med hög ångestnivå 

framkommer en relativt hög nivå av arbetsrelaterad stress. Vidare höll de även med påståendet 

om att inte bryta mot företagsregler, detta eftersom det bidrar till tvetydighet. En hög 

ångestnivå gör även att människor inte vågar byta arbetsgivare då det krävs att de måste ut i det 

osäkra (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, ss.234-235). 
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2.3 Hur ser Hofstedes kulturdimensioner ut i Sverige och USA  

 2.3.1 Kulturdimensionerna i Sverige 

 
Figur 2.2 Sveriges dimensionsindex (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011)	 

Den svenska kulturen visar på ett lågt värde avseende dimensionen maktdistans. Detta tyder på 

att kulturen präglas av en relativt låg hierarkisk struktur som endast förekommer vid behov, 

men även faktorer som jämlikhet samt en ledartyp som är konsulterande och demokratisk. 

Organisationer är relativt decentraliserade, vilket minimerar maktklyftan mellan de under-och, 

överordnade (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, ss. 99-100). Kommunikation mellan över-

och underordnad är informell och de underordnade förväntas att få möjlighet till att påverka 

beslut samt bli konsulterade av sin chef. Ytterligare kan Hofstedes studie visa att Sverige är ett 

individualistiskt land, där individens intresse går först. Anställningar baseras på personliga 

egenskaper som utbildning och erfarenheter och inte utefter den grupptillhörighet individer har 

till organisationen eller anställda (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, s. 153). 

Sverige är ett av världens mest “feminina” länder och visar ett väldigt lågt värde på 

“maskulinitet”. Detta innebär att det är viktigt att skapa en inbördes balans mellan privat- och 

arbetsliv. Vidare värderas jämlikhet och solidaritet hos chefer, och de underordnade förväntas 

att få möjligheten att vara delaktiga i beslutsfattanden (Hofstede 1984, s.200).  I länder av 

“feminin” karaktär är det viktigt att vara ödmjuk: ”man får inte tro att man är bättre än en 

31	

71	

5	

29	

0	

20	

40	

60	

80	

100	

Sverige	



	

	

	

	

	

14 

annan individ” (Hofstede 1984, s.207). Uttrycket kan kopplas till en vanligt förekommande 

“oskriven regel” inom den Svenska kulturen, även kallad jantelagen (Magnusson, 2017).  

Hofstede betonar även att individer i “feminina” länder för diskussioner vid osämja, tills 

konsensus nås (Hofstede 1984, s.209). 

 Osäkerhetsundvikandet i Sverige har visat sig vara lågt, vilket tyder på att ångestnivån i landet 

även är lågt. Det svenska samhället visar stressfria tendenser i det avseendet, då strukturerade 

sociala sammanhang inte värderas högt. Det är kort sagt acceptabelt att avvika från de sociala 

normerna. Regelverk ska följas, men det bör inte finnas fler lagar än vad som är nödvändigt. 

Vidare är arbetsplatser relativt fria samt flexibla och anställda är inte strängt kontrollerade 

(Hofstede 1984, ss.139-140).   
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2.3.2 Kulturdimensionerna i USA 

   
Figur 2.3 USAs dimensionsindex (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011) 

 

Den amerikanska kulturen karaktäriseras av en relativt låg grad av maktdistans, vilket enligt 

Hofstedes teori tyder på att de mindre inflytelserika människorna i den amerikanska 

befolkningen förväntar sig och accepterar att makten i landet är ojämnt fördelad. Detta 

återspeglar sig i sin tur i organisationerna, den konsulterande och demokratiska ledartypen är 

oftast dominerande och underordnade har en informell relation till sina överordnade. De har 

även en konsulterande relation där de underordnade får möjligheten att påverka beslut 

(Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, ss. 83-84). “Liberty and justice for all” är ett känt uttryck 

i den amerikanska kulturen vilket tyder på att de främjar rättvisa i det amerikanska samhället 

(Kao et al. 2007). 

 USA är det mest individualistiska landet av alla de undersökta länderna, med en individualism 

index på 91 kulturpoäng (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, s.122). Amerikaner har visat sig 

vara stora initiativtagare vid företagande och nätverkande. Vidare drivs amerikaner av 

egenintresse och strävar efter att nå självförverkligande. Detta menar Hofstede har bidragit till 

USAs storhet (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, ss.162-164).  

Dimensionen maskulinitet är starkt förekommande i USA. Redan i tidig ålder har värderingar 

som betonar maskulina faktorer anammats av människorna, exempelvis att sträva efter att vara 

bäst. Det är viktigt för amerikaner att deras framgångar är synliga för utomstående. Vidare 
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värderar amerikaner konstant utveckling och arbetar hårt för att erhålla en hög inkomst som i 

sin tur bidrar till högre status (Hofstede 1984, ss.205-207).  

Vidare visar USA ett medelmåttigt värde på osäkerhetsundvikande, men har i allmänhet 

liknande karaktärsdrag som ett samhälle med lågt osäkerhetsundvikande (Hofstede 1984, 

s.132). I USA är man öppen för innovation, teknisk utveckling, entreprenörskap, vilket i sig är 

kopplat till risktagande. Amerikaner är även uttrycksfulla och toleranta mot nya idéer samt 

åsikter (Hofstede 1984, s.139).  

 

2.4 Kritik mot Hofstedes kulturdimensioner   
Geert Hofstede definierade nationell kultur som en gemensam kultur i ett land. Han menade 

ytterligare att kultur avgränsas via geografiska skiljelinjer mellan länder (Hofstede, Hofstede & 

Minkov 2011, ss.40-41). McSweeney (2010) kritiserar Hofstedes definition genom att 

poängtera att det förekommer ett flertal kulturer inom ett land.  

Forskaren påstår även att kulturen inom ett land kan sträcka sig över nationsgränserna. Rachel 

Baskerville (2003) håller med om påståendet och anser att Hofstedes definition av nationell 

kultur inte är verklighetstroget; i Västeuropa finns 32 länder och 81 olika kulturer, Hofstede 

förbisåg därmed denna aspekt i sin undersökning. Vidare hävdar Baskerville (2003) att, för att 

Hofstedes statistiska undersökning ska anses vara giltig bör forskaren undersöka varenda kultur 

som befinner sig i ett land separat. Hofstede (1984 s.14) har vidare förespråkat att kultur är en 

”mental mjukvara” som innefattar värderingar och normer som programmerats under tidig 

uppväxt. Cheryl Nakata (2009, s. 41) kritiserar Hofstedes värderingsbaserade definition av 

kultur och menar att kultur inte kan definieras genom enbart värderingar, då kultur inte alltid är 

kopplat till värderingar eller helt enkelt kan vara ett fenomen som individer tvingats till att 

anamma.  

Hofstedes kulturdimensionsteori genererades på 70- talet och uppdaterades sedan mellan 80- 

och 90-talet med ändrade värden i kulturdimensionerna, i bland annat de västeuropeiska 

länderna. Peter B. Smith (2002, s.122) menar att Hofstede förespråkar kultur som ett djuprotat 

oförändrat fenomen, men å ena sidan visade sig kulturvärdena inom de västeuropeiska länderna 

ha förändrats. Smith (2002, s.122) menar att kulturpoängen dock kan visat sig vara giltiga 

under dess datainsamling. En förändring i ett lands kulturpoäng kan däremot leda till en ökad 
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invaliditet av teorin, då kulturpoängen inte överensstämmer med dess verklighet (B.smith 

2022, s.126).  Hofstede har enligt kritiker även misslyckats med att ta hänsyn till 

kulturförändringarna i samhället då världen har integrerats kraftigt. Trots att viktiga 

kulturelement som språk och geografi består oföränderliga kan andra aspekter av kulturen som 

exempelvis, värderingar, ändras med den globala utvecklingen, vilket i sin tur kan reducera 

teorins validitet (Tang, E.koveos 2008). 
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2.5 Teoretisk referensram  

 

 

Figur 2.4 Modell av den teoretiska referensramen 
 

Den teoretiska referensramen i denna studie baseras på Hofstedes kulturdimensionsteori och 

dimensionerna: Maktdistans, individualism mot kollektivism, femininitet mot maskulinitet samt 

osäkerhetsundvikande. Kulturen i en organisation grundar sig enligt Hofstede i den nationella 

kulturen som organisationen är verksam i. Kärnan i kulturen är värderingar, vilket mäts genom 

olika enkätfrågor kopplade till de fyra dimensionerna och dess faktorer (Hofstede, Hofstede & 

Minkov 2011, s.25). Genom att studera kulturdimensionerna inom Dell kan kulturpoäng 

slutligen genereras. En analys av värderingarna hos de anställda inom Dell kan därmed avgöra 

om det genererade resultatet överensstämmer med Hofstedes Teori om att mäta nationell kultur 

i en organisationskontext. Samt för att analysera huruvida Dells organisationskultur är mer lik 

den svenska eller amerikanska kulturen i enlighet med Hofstedes teori. 

Organisationskultur 
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3. Metod	

3.1 Kvantitativ forskningsstrategi 
Denna studie utgår från en kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv ansats, genom 

insamlad data från en enkätundersökning. Det innebär att teori härleds av hypoteser som sedan 

granskas med hjälp av empirisk insamlad data (Bryman & Bell 2011, s.21). Den kvantitativa 

forskningsstrategin utmärks genom dess mätbarhet; begrepp och indikatorer kan mätas med 

hjälp av exempelvis enkäter som sedan redovisas i form av siffror. Vidare gör mätbarheten att 

skillnader mellan människor kan belysas genom olika variabler. Mätning ger även ett 

konsekvent resultat, eftersom måtten inte påverkas av personen som utför mätningen (Bryman 

& Bell 2011, s.176).   

 Studien är baserad på insamlad data från enkäter avseende värderingar, då målet är att mäta 

värderingarna hos de anställda inom Dell i enlighet med Hofstedes teori. En kvantitativ metod 

är bäst lämpad eftersom studieresultatet redovisas i form av en statistisk uträkning av de fyra 

dimensionernas index som sedan presenteras i siffror. Enkäten i denna studie ska besvaras av 

ett flertal respondenter, vilket ytterligare gör en kvantitativ metod mest lämplig, då det är 

lättare samt mindre tidskrävande att nå ut till flera respondenter genom enkäter till skillnad från 

exempelvis, intervjuer. Hofstedes studie var däremot en induktiv undersökning, som utgick 

från en kvantitativ forskningsstrategi. Eftersom de kulturella dimensionerna härleddes genom 

forskarens faktoranalys av den redan befintliga empirin (Bryman & Bell 2011, s.42). Denna 

studie utgår däremot från en fastställd teori, som ska granskas deduktivt genom insamlad data 

från enkätundersökningen. 

En faktoranalys utfördes i Hofstedes forskning som dividerade enkätfrågorna i olika ”kluster” 

eller “faktorer” (grupper) beroende på samvariationen av medelvärdena mellan dessa frågor. 

Erhåller ett land ett högt medelvärde på en fråga inom klustret förväntas landet att ha högt 

medelvärde på resterande frågor inom samma kluster (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, s. 

79).  

3.2 Population och urval  
Studien syftar till att undersöka ett utländskt företag som är verksamt i Sverige. För att få en 

insyn av den nationella kulturen i en utländsk organisation, undersöks företaget Dell. Dell är ett 
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multinationellt It-företag med ursprung i Texas, USA och har huvudkontor i 60 olika länder 

runt om i världen, varav ett huvudkontor i Stockholm som täcker hela Sverige (Dell u.å.). 

Företaget är även ett utav de 1500 amerikanska företag som är etablerade i Sverige 

(Regeringskansliet u.å.), vilket gör Dell till ett intressant företag att undersöka. Dells 

huvudkontor har cirka 300 anställda, dessa utgör därmed studiens population. Populationen 

avgränsas till enheterna “commercial sales” och “specialist sales” med totalt cirka 61 anställda, 

vilket blir studiens urval. Vidare innebär det även att urvalet är ett icke sannolikhetsurval, då 

respondenterna inte är slumpmässigt valda utan förutbestämda av Dells ledning (Denscombe 

2016, s.65). 

 

3.3 Enkätundersökning  

Enkäten i denna studie är utformad utifrån Hofstedes egna version av IBMs ursprungsenkät 

från 70-talet. Antalet frågor är däremot inte densamma som Hofstedes enkät, som omfattar 

totalt 33 frågor (Hofstede 1984, ss.283-286). Dessa frågor inkluderar forskningsämnen som 

inte är relevanta för studiens syfte, forskarna har därför valt att exkludera dem. Hofstede, 

Hofstede och Minkov har i sin bok organisationer och kulturer (2011) betonat ett antal centrala 

frågor samt ”arbetsmål” som efter enkätundersökningen på 70-talet och ytterligare analyser, 

visat sig ha starkast samband till de fyra dimensionerna. Dessa förblir därmed de frågor som 

undersökningen ska utgå ifrån. 

 Vidare är enkäten strukturerad på ett liknande sätt som Hofstedes enkät, med ett flertal frågor 

som mäter respektive dimension. Frågorna som avser Individualism-samt, maskulinitetsindex 

är därmed grupperade i “kluster”. Enkätfrågorna inkluderar flervals svarsalternativ på en 

femgradig skala i ordinal rangordning men även svarsalternativ i nominalskala (Hofstede 1984, 

s. 51). Ordinal rangordning innebär att det inte finns bestämda intervall mellan vardera 

skalsteg, exempelvis: ytterst viktigt, viktigt, medel viktigt, liten vikt, inte viktigt. Nominalskala 

är när det inte förekommer en naturlig rangordning av svarsalternativen (Trost & Hultåker 

2016, s. 19).  Vidare är enkäten översatt från sitt ursprungsspråk: engelska, till svenska. 

Majoriteten av frågorna var redan översatta i boken organisationer och kulturer (2011). 

Däremot utförde forskaren en egen översättning av de ”olika ledartyper” som presenteras i 

enkäten, med ett engelsk-svenskt lexikon som hjälpmedel (se bilaga 1). 
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Studiens enkät är till skillnad från Hofstedes enkät, webbaserad. Det innebär att enkäten är 

skapad via ett webbaserat verktyg (Trost & Hultåker 2016, s.139). Enkäten skapades genom 

Google DOCs. Fördelen med dataprogrammet är att det fungerar som ett analys- och, 

lagringsverktyg av resultatet. För att säkerställa att enkäten fungerade som den ska och är lätt 

begriplig, gjordes en pilotstudie, genom att sju personer fick besvara enkäten innan den 

skickades ut till företagsledningen (Denscombe 2016, s.237). Dells ledning föreslog ett 

webbaserat frågeformulär, då de anställda lättare kan finna egen tid att besvara enkäten. 

Enkätfrågorna skickades inledningsvis till Dells ledning för att granskas. När frågorna blev 

godkända, skickades den officiella webbenkäten via e-post till ledningen inom företaget, som 

sedan vidarebefordrade enkäten till sina anställda.  

Enligt Trost och Hultåker (2016, s.141) finns det en risk för låg svarsfrekvens vid utförandet av 

en webbenkätundersökning. En del datorer har säkerhetsåtgärder som kan förhindra eller 

begränsa webbkakor1. Detta kan i sin tur påverka urvalet då de datoranvändare som väljer att 

inte tillåta webbkakan därmed inte kan besvara enkäten. Vidare kan svarsfrekvensen vid 

webbenkäter riskera att bli låg, eftersom det är lätt att glömma e-post i sin e-post lista (Trost & 

Hultåker 2016, s.142-143).  

 

3.4 Bearbetning av data 

Bearbetningen av den insamlade datan i denna undersökning sker statistiskt. Studiens data har 

samlats in via google DOCs och sedan sammanställts på Microsoft Excel och därefter 

transfererats till SPSS2. Huvudfaktorerna kopplade till de fyra kulturdimensionerna mättes för 

att på ett statistiskt sätt kunna redovisas. Då majoriteten av svarsalternativen var kodade från 1-

5 i en ordinalskala möjliggjordes en beräkning av enkätsvarens medelvärden (Trost & Hultåker 

2016, s. 19).  Studien utgår ifrån en deskriptiv statistik, som ger en överblickande förståelse 

utav studieresultatet genom att presentera bland annat median, medelvärde, och 

standardavvikelse. Vidare utfördes även en varians analys via SPSS. Detta för att veta om 

skillnader i svaren mellan män och kvinnor avviker ifrån varandra utan att det beror på en 

slump. 
                                                
1 Webbkaka, datafil som lagras i datorn från exempelvis en hemsida till din webbläsare (Trost 
& Hultåker 2016, s. 141).   
2 SPSS är ett datorprogram för statiska analyser (IBM, u.å.) 
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 I böckerna “Culture consequences” (1984)  och ”organisationer och kulturer” (2011) 

presenteras tillvägagångssätten för att beräkna de olika dimensionsindexen.  Maktdistans- och, 

osäkerhetsundvikandeindex beräknas genom matematiska formler. Hofstede kom genom hans 

faktoranalys fram till att Individualism-och, Maskulinitetsindex ska beräknas genom så kallade 

“loadings” och “arbetsmål”. Loadings är korrelationen mellan faktorpoäng från Hofstedes 

faktoranalys och medelvärden från enkätsvaren. Att göra en faktoranalys är komplicerat och 

omständigt, och kräver ett större antal respondenter. Därmed ska endast maktdistans- och, 

osäkerhetsundvikandeindex beräknas i enlighet med Hofstedes tillvägagångsätt.   

3.5 Envägs varians analys 
Anova är en förkortning av den engelska benämningen av variansanalys. När man har två eller 

fler oberoende variabler är en variansanalys det mest frekventa testet för signifikansprövning.  

Fördelen med en anova är att det går att pröva om samspelet mellan två eller fler variabler 

beror på en slump eller inte (Lisper, Lisper 2005, s.348). I denna studie kan man med hjälp av 

en variansanalys pröva om interaktionen mellan kvinnorna och männen avseende 

enkätfrågorna beror på en slump eller inte. Den varians som genererats genom skillnader i 

medelvärden benämns som varians mellan grupper (Lisper, Lisper 2005, s.350).  

3.6 Statistiska mått 
Studieresultatet presenteras och analyseras genom deskriptiv statistik samt en anova analys 

som beräknats via SPSS. De oberoende variablerna, vilket är huvudfaktorerna kopplade till 

kulturdimensionerna, har mätts för att ta reda på kulturdimensionernas omfattning i företaget 

Dell och dess påverkan på beroende variablerna; maktdistans, individualism, maskulinitet samt 

osäkerhetsundvikande (Djurfelt, Barmark 2009, s.31). För att förstå måtten som används vid 

analys av datamaterialet, presenteras de nedan. 

3.6.1 Medelvärde (MV) 
Det statistiska måttet, medelvärde, är ett central värde, där alla tal summeras och sedan 

divideras med antalet värden (Lisper, Lisper 2005, s.102). I denna undersökning används 

medelvärde för att mäta de oberoende variablerna och dess betydelse för kulturdimensionerna. 

Medelvärdena sträcker sig mellan 1-5 varav, 1 är positivt och 5 negativt.  
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• Medelvärde, 1-2: respondenterna anser att faktorerna/arbetsmålen är viktiga 

• Medelvärde, 3: respondenterna anser att faktorerna/arbetsmålen är varken 

viktiga eller inte viktiga 

• Medelvärde, 4-5: respondenterna anser att faktorerna/arbetsmålen är relativt 

oviktiga. 

3.6.2 Median (M) 
Det statistiska måttet, median, är ett mittenvärde som delar en fördelning av olika värden i två 

lika stora delar (Lisper, Lisper 2005, s.101). Måttet ska i denna undersökning göra det möjligt 

att finna och analysera snedhet3. Ju större differensen är emellan medelvärdet och medianen, 

desto högre blir snedheten, vilket innebär att medelvärdet riskerar att förlora sin trovärdighet. 

Detta då fler människor valt ett högre värde, men några få personer valt ett lägre värde vilket i 

sin tur drar ner det totala medelvärdet. 

3.6.3 F-värde (F) 
F- värde är ett mått som gör en jämförande mätning av variationen mellan kvinnorna och 

männen med variationen inom vardera grupp. Ju större variationen är mellan grupperna och 

och om variationen är liten inom grupperna blir F-värdet stort (Djurfelt, Barmark 2009, s.102).  

 

3.6.4 Signifikans (Sig.) 
Inom statistiken är detta ett mått som mäter huruvida skillnaderna mellan kvinnorna och 

männen i urvalsgruppen uppkommit genom en slump eller inte. Visar sig signifikansvärdet 

vara mindre än, p <0,05, i anova tablån föreligger en signifikans mellan grupperna i den 

specifika frågan (Djurfelt, Barmark 2009, s.73). Det betyder även att man med 95 % säkerhet 

kan fastslå att skillnaderna i medelvärdena/ signifikansen inte grundar sig i en slump (Djurfelt, 

Barmark 2009, s.73). 

                                                
3 Snedhet, ”när en fördelning avviker från normalfördelningen genom att puckeln på kurvan 
ligger mer åt vänster eller höger” (Lisper, Lisper 2005, s.329). 
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3.6.5 Maktdistansindex (MDI) 
 Maktdistansindexen beräknas genom en matematisk formel: 

MDI = 135- 25(medelvärdet av fråga 3) + (procent som uppfattar ledare 1+2 fråga 2) – 

(procent som föredrar ledare 3 fråga 1) (Hofstede 1984, s. 76). 

 Medelvärdet av fråga 3 (se bilaga 2) i första parentesen inom formeln ovan, multipliceras med 

25. Detta för att värdet ska likställas med den procentandel inom den andra (procent som svarar 

1 och 2 på fråga två) och tredje parentesen (procent som svarar 3 på fråga ett). Konstanten 135 

har applicerats för att ge maktdistansindexet ett värde som rör sig mellan 0-100 (Hofstede 

1984, ss.75-76). Ett MDI värde på 0 motsvarar- en liten maktdistans medan värdet 100 

motsvarar- en stor maktdistans (Hofstede 1984, s. 75).  Vidare är ledartyp 1 i enkäten 

autokratisk, 2- paternalistisk, 3- konsulterande och 4-demokratisk (Ibid).  

  

3.6.6 Osäkerhetsundvikandeindex (OUI)   
Osäkerhetsunvikandeindex beräknas genom en matematisk formel: 

OUI = 300 – 30(medelvärdet av fråga 19) – (procent som tänker stanna mindre än 5 år fråga 

20) – 40(medelvärdet av fråga 18) (Hofstede 1984, s. 121). 

 Konstanten 300 appliceras för att ge osäkerhetsundvikandeindex ett värde mellan 8 och 112. 

Värdet 8 motsvarar det värde från det land med lägst OUI (Singapore) medan värdet 112 

motsvarar det land med högst OUI (Grekland). Forskaren menar att dessa värden representerar 

lågt respektive högt osäkerhetsundvikande. Medelvärdet av över 40 länder är 64, därför 

multipliceras 40 med medelvärdet av fråga 18, i den tredje parentesen (Hofstede 1984, s.121).		

	

3.8 Bortfall	
Webbenkäten skickades ut till ca 61 anställda inom företaget Dell, varav 49 personer besvarade 

enkäten, vilket ger undersökningen en svarsfrekvens på ca 80 procent. Bortfallet utgör därmed 

resterande 12 personer som inte besvarade enkäten, vilket avser ca 20 procent av urvalet. 
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3.9 Validitet och reabilitet 

Denscombe (2016, s.377) beskriver begreppet validitet som ”hur lämpligt materialet som 

används är för den forskningsfråga som undersöks”. I denna studie översätts det till hur väl 

enkätfrågorna men även teorin är kopplad till studiens syfte och frågeställning.  

Enkäten är ursprungligen från en tidigare studie som undersökte nationella kulturskillnader 

genom en mätning av kulturdimensioner. Syftet med denna studie är inte att undersöka 

nationella kulturskillnader. Studien har däremot som syfte att mäta kulturdimensionerna inom 

företaget Dell, vilket gör både enkäten och teorin lämpliga för studiesyftet. Vidare har 

Hofstedes studie samt enkät replikerats av andra forskare med samma forskningsämne 

(Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, s.57), vilket ytterligare validerar enkätfrågornas 

“träffsäkerhet” till studiesyftet. Hofstedes IBM- undersökning utfördes på 70-talet, vilket gör 

den relativt gammal. Det kan i sin tur påverka validiteten i undersökningen, då 

applicerbarheten av kulturdimensionsteorin i dagens samhälle kan komma att ifrågasättas.  

 Extern validitet syftar till huruvida studien är generaliserbar. Om en studie präglas av ett 

representativt urval ökar därmed studiens generaliserbarhet (Denscombe 2016, ss.378-379). 

Populationen i denna studie har avgränsats till ett urval med 61 individer från två olika 

avdelningar. Som tidigare nämnts har dessa enheter blivit utvalda av företagsledningen. Urvalet 

blir därmed ett icke sannolikhetsurval. Frågan är därför hur balanserat urvalet är med de 

enheter och yrkestitlar som befinner sig inom organisationen. Då urvalet endast tillgodoräknar 

totalt 61 anställda av totalt 300 från två enheter och urvalet inte är ett sannolikhetsurval, är 

urvalet inte representativt (Denscombe 2016, s.64). Vidare kan det faktum att ledningen 

bestämt vilka enheter som får delta i undersökningen reducera representativiteten. Ledningen 

fick i förväg granska enkätfrågorna, innan enkäten skickades ut till de anställda. Vilket betyder 

att ledningen inte var objektiva vid valet av enheter. Objektiviteten hade däremot ökat om 

respondenterna var slumpmässigt valda. Detta reducerar i sin tur generaliserbarheten i 

undersökningen.  

 Med reliabilitet avses studiens tillförlitlighet: skulle forskningen få samma resultat om den 

replikerades vid ett annat tillfälle? Kongruens är även en viktig faktor att ta hänsyn till vid 

mätning av reliabilitet. Det innebär att man ställer ett antal likartade frågor som avses mäta 

samma företeelse (Trost & Hultåker 2016, s.62). Respektive kulturdimension mäts genom ett 
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flertal frågor i enkäten som avser att mäta den specifika dimensionen. Enkäten grundas även på 

standardiserade frågor, vilket gör studien lätt att replikera. Detta ökar i sin tur studiens 

reliabilitet (ibid). De översatta påståendena avseende “ledartyper” i enkäten, kan påverka 

studiens reliabilitet negativt.  Därför utfördes som tidigare nämnt en pilotstudie, för att testa om 

dessa påståenden men även övriga delar av enkäten är lätt begripliga. Vidare har 

undersökningens tillvägagångssätt samt databearbetning beskrivits grundligt och tydligt, för att 

ytterligare öka replikerbarheten samt reliabiliteten i studien. Slutligen kan det fastslås att 

studien är genomför, och inte generaliserbar.  
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4. En jämförande kartläggning av kulturdimensionerna 

inom Dell 

4.1 Maktdistans 

4.1.1 Maktdistansindex (MDI) 

 
Figur 4.3 Maskulinitetsindex i Sverige, USA, och Dell 

Dells maktdistansindex är närmre den svenska maktdistansindexen, än den amerikanska. Vilket 

kan tyda på att Dells organisationskultur är mer lik den svenska kulturen. Den svenska kulturen 

präglas av en jantelag vilket i teori avsnittet kopplas till de feministiska karaktärsdragen i ett 

land. Jantelagen kan däremot även ha en påverkan på maktdistans (Magnusson, 2017). Idén om 

att ”man inte ska tro att man är bättre än någon annan”, kan bidra till att man ser varandra som 

jämlikar i olika sammanhang, vilket i sin tur kan leda till att relationen mellan en under-och 

överordnad blir informell. Hofstede (1984, s.77) hävdade även att arbetsplatser med hög 

”social status” genom hög utbildad personal, visar sig ha lägre maktdistans, vilket ytterligare 

kan ha en påverkan på den låga maktdistansen inom Dell. Enkätundersökningen har däremot 

inte gjort en mätning av indikatorerna ”utbildning och social status” inom företaget.  
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4.1.2 Deskriptiv statistik 
 

 
Figur 4.1 Deskriptiv statistik av maktdistansdimensionen. 
 
I tabellen ovan demonstreras medelvärdet på tre huvudfaktorer som Hofstede menar påverkar 

maktdistansen i en organisation. Medelvärdena avseende fråga 1 visar att män respektive 

kvinnor föredrar en konsulterande chef, då medelvärdena ungefärligt motsvarar värdet 3 

(ledartyp 3 som är en konsulterande ledare). Medianen, 3 påvisar att det totala medelvärdet i 

denna fråga inte är missvisande då differensen mellan median och medelvärde är minimal. 

Trots att de flesta föredrar en konsulterande chef visar resultatet av fråga 2 att de anställda hos 

Dell anser att deras chefer närmast motsvarar en paternalistisk ledare (Ledartyp 2, se bilaga 1).  

Medelvärdet för kvinnor i denna fråga kan däremot anses vara missvisande, då differensen 

mellan medianen, 3, och medelvärdet, 2,38, är relativt stor. Vidare anser de anställda inom Dell 

att det sällan händer att anställda är rädda för att uttrycka missnöje med sina chefer. Fråga 3 

påvisar även en relativt hög differens mellan kvinnornas medelvärde, 3,38, och medianen 4. 

Snedheten i medelvärdet hos kvinnorna kan bero på att en större del av urvalsgruppen har valt 

de höga värdena 4 eller 5 medan en mindre andel av gruppen har valt de lägre värdena vilket 

missvisar trovärdigheten av medelvärdet. 

 

Slutligen visar resultatet att Dell precis som USA och Sverige har en låg maktdistans då 

enkätsvaren har bidragit till låga medelvärden. Detta tyder på att maktdistansen mellan över- 

och underordnade inom organisationen är liten. Vidare tyder det även på att den konsulterande 

ledartypen är dominerande. Kommunikationen mellan över-och underordnad är informell och 

de underordnade har möjlighet att påverka de överordnades beslut (Hofstede, Hofstede & 

Minkov 2011, s. 99). Enkätundersökningen visade att majoriteten av de anställda sällan kände 
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sig rädda för att uttrycka sitt missnöje till de överordnade, vilket ytterligare validerar den låga 

maktdistansen. I och med att organisationen visar låg maktdistans kan man även påstå att 

företaget Dell är relativt decentraliserat (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, s. 99). 

 

4.1.2 Variansanalys 
 

 P<0.05* 
Figur 4.2 Anovatablå avseende maktdistansdimensionen 

 

Anova tablån visar att det endast finns en signifikant skillnad mellan kvinnor och män i frågan 

om ”hur ofta det händer att anställda är rädda för att uttrycka missnöje med sina chefer ”(fråga 

3). Resultatet visar att männen anser att det sällan händer att anställda känner sig rädda för att 

uttrycka missnöje medan kvinnorna anser att det händer ”mer än sällan”. F- värdet 4,184 är 

högre än signifikans värdet som även är lägre än 0,05. Detta innebär att skillnaden i svaren 

mellan de två grupperna inte är en slump och kan säkerställas med 95 % säkerhet. Vidare kan 

detta resultat tolkas såsom att fler kvinnor känner sig rädda för att uttrycka missnöje. I övriga 

frågor uppkom däremot ingen signifikans mellan grupperna. 

 Enligt Hofstede är Sverige som tidigare nämnt ett feminint land. Ett utav de feminina 

karaktärsdragen som Hofstede betonar är ”blygsamhet” (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, 

ss.173-176). Blygsamheten kan därmed vara anledningen till varför kvinnorna är mer ”rädda”. 

I ett feminint land som Sverige, värderar däremot både män och kvinnor de feminina 
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faktorerna, vilket därför gör antagandet om att ”femininiteten” har en påverkan på skillnaden i 

svaren mellan männen och kvinnorna i denna fråga tvetydig.  

 

4.2 Individualism  
 

4.2.1 Deskriptiv statistik 

Figur 4.4 Deskriptiv statistik av individualismdimensionen  

I ovanstående tabell mäts medelvärdena av de sex faktorer eller ”arbetsmål” som enligt 

Hofstede avgör om en organisation är individualistisk respektive kollektivistisk. Fråga 12-14 

mäter de individualistiska faktorerna medan fråga 15-17 mäter de kollektivistiska faktorerna. 

Tabellen visar att medelvärdena rör sig mellan 1-2 inom alla frgår, vilket tyder på hur viktiga 

samtliga ”arbetsmål” är för respondenterna. Vidare är medelvärdena inte missvisande med 

hänsyn till dess median då differentieringen mellan värdena är förhållandevis liten. Resultatet 

påvisar ytterligare att organisationen varken är enbart individualistisk eller kollektivistisk.  

Hofstedes teori visar en tydlig avvikelse inom denna dimension. Både Sverige och USA är 

enligt Hofstede individualistiska länder (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, s.122), men 



	

	

	

	

	

31 

resultatet visar inte tendenser som enbart påvisar de anställdas oberoendeförhållande till sin 

organisation. Vilket kan tyda på att Dell är en organisation där de anställda arbetar och 

förhåller sig till en arbetsgrupp, men även värderar individualistiska faktorer som exempelvis, 

frihet och fritid. Inom den svenska kulturen är det även vanligt att man tillsammans arbetar för 

att nå konsensus vid bland annat osämja (Hofstede 1984, s.209), vilket kan stärka antagandet. 

Ett individualistiskt land som Sverige kan därmed visa kollektivistiska tendenser. Detta 

tillsammans med det framtagna resultatet i denna undersökning gör i sin tur att Hofstedes 

definition av individualism inte sammanstämmer med vad individualism kan innebära inom 

den Svenska kulturen. Hofstede menade ytterligare att kollektivistiska ”arbetsmål” som ”bra 

arbetsförhållanden” tas för givet i individualistiska länder (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, 

s.121). Individualistiska faktorer som ”frihet” och ”fritid” kan däremot även vara faktorer som 

tas förgivet i dagens individualistiska länder.  De individualistiska faktorerna kan ha varit mer 

betydande under tiden då Hofstedes teori genererades. Det finns därmed en sannolikhet att 

dessa faktorer har utvecklats och det tillkommit nya faktorer som idag är mer relevanta. 

4.2.2 Variansanalys 

P< 0,05* 
Figur 4.5 Anova tablå avseende individualismindex 
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Resultatet visar att det inte finns en signifikans mellan kvinnor och män inom individualism 

dimensionen. Detta då signifikansen på frågorna 12-17, är högre än 0,05. Trots att det 

förekommer en differens i medelvärdena mellan kvinnor och män, påvisar variansanalysen att 

differensen mellan värdena kan bero på slumpen.  

4.3 Maskulinitet 

4.3.1 Deskriptiv statistik 

 Figur 4.6 Deskriptiv statistik av maskulinitetsdimensionen  

Maskulinitetsdimensionen baseras på ”feminina” samt ”maskulina” faktorer eller ”arbetsmål”, 

varav frågorna 4-7 är maskulina ”arbetsmål” och frågorna 8-11 feminina ”arbetsmål”. I 

tabellen ovan går det att tydligt se relativt låga medelvärden i alla frågor. Medelvärdena närmar 

sig både 1 ”ytterst viktigt” och 2 ”viktigt” (se bilaga 1), vilket tyder på att både de feminina 

samt maskulina “arbetsmålen” är betydelsefulla för respondenterna. Medelvärdet 1,67, 

avseende männen i fråga 7, är relativt snedställt och kan riskera att vara missvisande med 

hänsyn till dess median, 1. Vidare finns det även en risk för ett missvisande medelvärde hos 
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kvinnorna avseende fråga 8. Medelvärdet, 1,69, kan anses vara snedställt då medianen är, 1.  

Differensen mellan dessa värden, kan bero på att en större del av respondenterna har valt de 

högre värdena, 4 eller 5, medan en mindre andel av gruppen har valt de lägre värdena vilket 

riskerar att missvisa trovärdigheten av medelvärdet. 

Det presenterade resultatet avser svar från 36 män och 13 kvinnor inom företaget Dell. 

Resultatet visar inte en systematisk könsskillnad, då respondenterna anser att både de 

”maskulina” och ”feminina” “arbetsmålen” är viktiga. Det går därför inte att påstå att 

organisationen enbart är ”maskulin” eller ”feminin” i enlighet med Hofstedes teori.  

4.3.2 Variansanalys 

        
P<0,05* 
Figur 4.7 Anova tablå av maskulinitetsdimensionen 
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Anova tablån demonstrerar signifikansen mellan männen och kvinnorna. Analysen visar att det 

finns en signfikans mellan grupperna i fråga 4 och 5 som är maskulina ”arbetsmål” samt i fråga 

10, som är ett feminint ”arbetsmål”. I fråga 4 samt fråga 5 visar sig männen ha ett högre 

medelvärde än kvinnorna (se figur 4.6). Detta innebär att kvinnorna anser att de maskulina 

faktorerna ”möjlighet att få hög inkomst” samt ”erkännande när du gjort ett bra jobb” är 

”ytterst viktiga”, medan männen anser att de är ”viktiga”. Hofstedes teori har inte tagit hänsyn 

till en aspekt där kvinnor föredrar maskulina ”arbetsmå”l före männen. Vidare visar resultatet 

även att det finns en signifikans i fråga 10, vilket är ett feminint ”arbetsmål” (se bilaga 1).  

Kvinnorna anser att det är ”ytterst” viktigt att ”bo i ett för dig själv samt familjen önskvärt 

område”, medan männen anser att det är ”viktigt”. Trots att det förekommer en signifikans 

inom dessa frågor, anser båda grupperna att alla dessa frågor är viktiga med hänsyn till 

medelvärdena. Resultatet inom denna dimension motsäger därmed Hofstedes teori. 

Kan resultatet bero på att ”arbetsmålen” är generella? Det kollektivistisk ”arbetsmålet” att ha 

goda fysiska arbetsförhållanden (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, s. 121) eller det 

“feminina” ”arbetsmålet” möjligheten att arbeta med människor som kan samarbeta väl 

tillsammans (Hofstede, Hofstede, Minkov 2011, s.175), är exempel på ”arbetsmål” som kan 

uppfattas vara generella eller självklara i ett land som Sverige. Enligt Hofstede är Sverige ett 

feminint land, vilket innebär att både män och kvinnor värderar de ”feminina arbetsmålen”. 

Tillskillnad från USA som är ”maskulint”, vilket innebär att män värderar de ”maskulina 

arbetsmålen” och kvinnorna värderar de ”feminina arbetsmålen”. Detta visar ytterligare på att 

Sverige är mer jämställt. Drar man utifrån denna aspekt en parallell till resultatet inom 

maskulinitetsdimensionen, kan jämställdheten vara en faktor till att respondenterna ansåg att 

båda de ”maskulina” och ”feminina” ”arbetsmålen” är viktiga.  I och med att det enligt 

Hofstede är relativt jämställt i Sverige, kan de stereotypiska karaktärsdragen för vardera kön 

förlora sin betydelse.  Hofstede påpekade att beteenden som anses vara ”feminina” eller 

”maskulina” varierar i olika samhällen. Han menar att det däremot förekommer en gemensam 

trend gällande typiska ”arbetsmål” hos kvinnor och män bland de olika samhällena (Hofstede 

2001, s.279). Enkätfrågorna avseende maskulinitetsindexet är kopplade till denna 

”gemensamma trend”. Resultatet kan tyda på att dessa enkätfrågor det vill säga ”arbetsmål”, 

inte är applicerbara i ett jämställt land som Sverige, vilket även kan tyda på att trenden inte 
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längre gäller. Trenden kan även vara förändrad med hänsyn till att Hofstedes undersökning 

utfördes på 70-talet (Hofstede, Hofstede, Minkov 2011, s.52). 
 

4.4 Osäkerhetsundvikande  

4.4.1 Osäkerhetsundvikandeindex (OUI) 

 
Figur 4.8 Osäkerhetsundvikandeindex i Sverige, USA och Dell  

Dell har ett lägre osäkerhetsundvikande än både Sverige och USA. Då Hofstedes teori är 

relativt gammal, kan man även ifrågasätta teorin relevans inom denna dimension. Eftersom 

Dell har ett osäkerhetsundvikande närmast Sverige men även lägre än Sverige kan resultatet 

tyda på en samhällsförändring där rädslan för att bemöta osäkerhetsfaktorer har minskat eller 

normaliserats. 

Det går även att dra paralleller mellan den låga maktdistansen och osäkerhetsundvikandet inom 

företaget. Som tidigare nämnt innebär en låg maktdistans att underordnade har en informell 

relation till sin chef (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, ss. 83-84). Resultatet visade 

dessutom att majoriteten av respondenterna sällan är rädda för att visa missnöje till sin 

överordnad. Dessa faktorer kan vara indikatorer som bidrar till låg arbetsrelaterad stress då de 

underordnade inte är ”rädda” för sin överordnad. Låg arbetsrelaterad stress leder dessutom till 

ett lågt osäkerhetsundvikande (Hofstede 1984, ss.139-140). Vidare visar resultatet att det 

förekommer en skillnad mellan hur kvinnorna och männen har svarat på fråga 18 avseende 
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arbetsrelaterad stress. Kvinnorna visar sig vara mer nervösa på arbetsplatsen än männen. 

Studien visade även att kvinnorna anser att anställda inom företaget till en viss grad är rädda 

för att uttrycka missnöje, vilket kan vara en orsak till att kvinnorna är mer nervösa på 

arbetsplatsen än männen (se figur 4.4).  

 

4.4.2 Deskriptiv statistik 

P < 0,05       
Figur 4.9  Deskriptiv statistik avseende osäkerhetsundvikandedimensionen 

 

Tabellen ovan demonstrerar medelvärden på tre faktorer avseende osäkerhetsundvikande. 

Medelvärdet av fråga 18 visar sig vara högre hos kvinnorna, 3.54 än männen 3,08. Trots den 

minimala differensen, är kvinnornas medelvärde ändå närmre värdet 4 än, värdet 3, vilket även 

gör deras median högre. Detta kan innebära att fler kvinnor än män känner sig nervösa eller 

spända på jobbet. Medelvärdena i fråga 19 är relativt lika samt låga i nivågrad. Eftersom 

medelvärdena närmar sig värdet 3, kan man anta att de anställda hos Dell står i ett mellan 

förhållande till frågan om ”företagsregler ska inte brytas, inte ens när den anställde anser att det 

är för företagets bästa”. Vilket kan tyda på att det finns blandade åsikter kring denna fråga. 

Däremot är maximum värdet lägre inom kvinnogruppen. Vilket innebär att ingen valt 

svarsalternativet 5, ”instämmer inte alls”. Vidare i fråga 20, indikerar medelvärdet på den totala 

urvalsgruppen att de flesta av de anställda inom Dell tror att de kommer att fortsätta arbeta på 

Dell i 2-5 år till. Kvinnornas maximum värde, 2, skiljer sig relativt mycket från männen, 4. 

Detta kan tyda på att ingen av kvinnorna i urvalsgruppen antas stanna kvar i företaget i mer än 

5 år. 
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Sammanfattningsvis är medelvärdena inom denna dimension låga, vilket innebär att 

osäkerhetsundvikandet inom organisationen även är låg. Det innebär att ångestnivån i det 

avseendet inom företaget är lågt (Hofstede 1984, ss.139-140).  Detta tyder på att det även 

förekommer en lägre nivå av arbetsrelaterad stress i företaget. Vilket i sin tur kan kopplas till 

den svenska kulturen som även har ett lågt osäkerhetsundvikande. Även om USA i stort sett är 

ett land som har ett otydligt osäkerhetsundvikandeindex, menar Hofstede (1984, s.132) att den 

amerikanska kulturen visar liknande karaktärsdrag som länder med ett lågt 

osäkerhetsundvikandeindex. Om man däremot enbart förhåller sig till USAs 

osäkerhetsundvikandeindex och inte landets kulturella karaktärsdrag, kan man hävda att USA 

har ett varken lågt eller högt osäkerhetsundvikande.  

Majoriteten av respondenterna tror att de kommer fortsätta arbeta på Dell i 2-5 år (se bilaga 2). 

Vilket tyder på de anställda inte föredrar att stanna hos en och samma arbetsgivare under en 

längre period. Vidare betyder detta att de anställda inte är rädda för att bemöta 

osäkerhetsfaktorer (Hofstede 2001, ss.146-150). 

4.4.3 Variansanalys 

								P < 0,05*	
							Figur 5 Anova tablå av osäkerhetsundvikandedimensionen 

Anova tablån visar att det inte förekommer en signifikans mellan männen och kvinnorna i 

frågorna avseende osäkerhetsundvikande. Vilket betyder att svaren mellan män och kvinnorna 

är relativt lika, och de differenserna som syns inte beror på en direkt signifikans, utan kan bero 

på slumpen.  
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4.5 Nya kulturmönster  
Enligt Hofstedes kulturdimensions teori finns det specifika faktorer inom de olika 

dimensionerna. Dessa faktorer menar han är indikatorer som leder till en viss nivå av de olika 

kulturdimensionerna (Hofstede 1984). Denna studie påvisar att en faktor inom ett kluster inte 

behöver utesluta en faktor inom ett annat kluster. I resultatet går det att se att respondenterna 

anser att både de kollektivistiska och individualistiska arbetsmålen är viktiga. Detta mönster 

syns även i ytterligare en dimension: maskulinitet mot femininitet, där respondenterna anser att 

faktorer som förknippas med både ”maskulinitet” och ”femininitet” är viktiga. Detta motsäger 

Hofstedes teori om att ett land enbart är, exempelvis maskulint eller feminint.  Vidare visar sig 

maktdistansen och osäkerhetsundvikandet vara lägre än både de svenska och amerikanska 

indexen. Avvikelserna i de olika dimensionerna kan gemensamt bero på att Hofstedes teori är 

för gammal för att tillämpas i Sverige idag, vilket i sin tur kan vara en effekt av globaliseringen 

(Tang, E.koveos 2008). 
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5. Diskussion 
Hofstedes studie visar att Sverige har ett relativt högt individualismindex. Däremot präglas 

Dell av både kollektivism och individualism. Vidare präglas den svenska kulturen även av 

kollektiv problemlösning i strävan att nå konsensus (Hofstede 1984, s.209). Vilket ifrågasätter 

om Hofstede verkligen tog hänsyn till kollektivistiska tendenser i den svenska kulturen i sin 

undersökning.   

Avvikelserna av Hofstedes teori kan som tidigare nämnt grunda sig i att samhället har 

förändrats sedan framtagningen av teorin på 70-talet (Tang, E.koveos 2008). Detta kan i sin tur 

betyda att Hofstedes teori inte är tillämpbar i dagens Sverige, då samhället har utvecklats.  

Företaget Dell är som nämnt i tidigare avsnitt etablerat inom IT-branschen. Då teknik utvecklas 

konstant, är det säkerligen väsentligt att företag i denna bransch är förändringskraftiga och har 

lätt för att anpassa sig. I och med att Dell är ett It-företag som förmodligen blir exponerad till 

förändringskraftiga miljöer, kan det göra företagets anställda mer toleranta och mindre ”rädda” 

för osäkerhetsfaktorer. Vilket i sin tur kan påverka osäkerhetsundvikandeindexet inom Dell. 

Vidare kan det låga osäkerhetsundvikandet vara etablerat i Dells organisationskultur och deras 

arbetssätt. Eftersom företaget är verksamt i IT-branschen kan exempelvis faktorer som 

risktagande och öppenhet för teknisk innovation vara en del av det dagliga arbetet.  

Hofstede framtog i sin IBM-undersökning maskulinitetsindex och individualismindex genom 

en faktoranalys som mäter samvariationen av olika faktorer relaterade till dimensionerna 

(Hofstede 1984, s.62). Denna studie har däremot inte utgått från en faktoranalys, det går därför 

att diskutera huruvida det kan ha påverkat resultatet. Vid en faktoranalys hade analysen utgått 

från samma faktorer, samt medelvärden som denna studie. Resultatet hade därför med stor 

sannolikhet sett likadant ut. I och med att enkätsvaren inte innefattade stora skillnader mellan 

de olika klustren, hade dimensionsindexen förmodligen varit nära värdet ”50”, vilket innebär 

att ett land varken är ”det ena eller det andra” (Hofstede 1984, s.132). 
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Antalet respondenter i denna undersökning var totalt 49 av 300 personer. Vidare är enheterna 

subjektivt och icke slumpmässigt valda. Därför går det att konstatera att detta urval inte är 

representativt. Ett urval på 49 personer, är dessutom inte tillräckligt stort för att representera 

hela populationen. En större andel respondenter kan ge ett tydligare resultat men även ett mer 

trovärdigt resultat. Ett urval som inte är representativt går heller inte att generalisera. Studien 

har däremot inte som syfte att uppnå en generaliserbarhet, detta då syftet i sig inte går att 

generalisera. Eftersom organisationskulturen inom Dell i Sverige inte jämförs med ett av Dells 

dotterbolag i USA, går det inte att dra en generaliserbar slutsats som hävdar att företaget i 

Sverige präglas av en amerikansk kultur eller en svensk kultur.  Denna forskning syftar till att 

dra paralleller till den amerikanska-och svenska kulturen för att se om det går att finna likheter. 

Med hänsyn till att studien inte är generaliserbar, reduceras studiens överförbarhet till andra 

företag. Resultatet kan därmed visa ett annorlunda resultat om studien tillämpas i ett annat 

företag.  
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6. Slutsats 
Syftet med denna studie är att undersöka värderingarna på Dells huvudkontor i Sverige, för att 

se om de stämmer överens med den svenska eller den amerikanska nationella kulturen enligt 

Hofstedes kulturdimensionsteori. Detta möjliggjordes genom att mäta värderingarna kopplade 

till de fyra kulturella dimensionerna; maktdistans, individualism mot kollektivist, femininitet 

mot maskulinitet, samt osäkerhetsundvikande inom Dell. Resultatet visar på att Dell präglas av 

både kollektivistiska och individualistiska tendenser, men även både maskulina och feminina 

karaktärsdrag. Dell visade sig ha ett lägre maktdistans-samt osäkerhetsundvikandeindex än den 

svenska och amerikanska kulturen. Den låga maktdistansen inom Dell, tyder även på att 

företaget är decentraliserat.  

Resultatet visar att det inte spelar en större roll vilket ursprung företaget har, då Dell trots sitt 

amerikanska ursprung visade sig ha mer likheter med den svenska kulturen. Trots likheterna 

med den svenska kulturen, går det inte att fullständigt hävda att företaget Dell har anammat 

antingen den svenska- eller den amerikanska kulturen.  

Efter en analys av studiens resultat går det datt dra en induktiv slutsats, då studien har upptäckt 

vissa avvikelser från Hofstedes kulturdimensionsteori. Studien tyder på att Hofstedes teori kan 

behöva uppdateras, för att öka sin tillämpbarhet i dagens samhälle. Vidare visar studien att 

Sverige inte enbart är individualistiskt, utan påvisar kollektivistiska tendenser som Hofstede i 

sin teori inte betonar.  

 

6.1. Vidare forskning 
För att stärka slutsatserna i denna studie, kan man i vidare forskning undersöka fler av Dells 

dotterbolag i olika länder för att se om det nya kulturmönstret även är synligt i andra länder.  

Då de olika ”arbetsmålen” inom Hofstedes teori kan anses vara ”generella”, kan man i vidare 

forskning även undersöka om det idag finns nya faktorer som kan ha en påverkan på de olika 

dimensionerna. 
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Bilaga 1 
Enkäten är en översatt version av enkäten i boken ”cultures consequences” (Hofstede 1983, 
s.283), samt ”organisationer och kulturer” (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011) 

Hej! 

Vi är två studenter från Södertörns högskola som skriver vår c-uppsats i företagsekonomi med 
inriktning organisation. Temat i vår undersökning är organisationskultur, och vi ska med hjälp 
av era svar undersöka nationell kultur i en organisationskontext. Vidare strävar vi att kunna se 
om organisationskulturen inom säljavdelningen på Dell är mer lik den amerikanska kulturen 
eller den svenska kulturen. 

 

Deltagare i denna undersökning förblir fullständigt anonyma. 
 
Lycka till!  

 

 

Ringa in ett svarsalternativ per fråga 

 

Är du 

1. Kvinna 

2. Man 

3. Icke-binär 

 

Hur länge har du varit anställd hos Dell? 

 

1. 1 år eller mindre  
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2. 1 år och upp, men inte mer än 3 år 

3. 3 år och upp, men inte mer än 7 år 

4. 7 år och upp, men inte mer än 15 år 

5. Mer än 15 år  

 

 

Vad är din nationalitet? 
 

 

 

 

 

Vad var din nationalitet vid födseln (om annan)? 
 

 

 

 
 

 
Nedanstående påståenden beskriver fyra olika typer av ledare. Vänligen läs 
beskrivningarna innan du besvarar frågorna nedan. (Maktdistans) 

 

Ledare 1 Tar vanligtvis sina beslut snabbt och kommunicerar de till hans/hennes underordnade 
klart och tydligt. Ledaren förväntar sig att de verkställer besluten lojalt samt utan att skapa 
svårigheter 

Ledare 2 Tar vanligtvis sina beslut snabbt, men innan ledaren fullföljer beslutet förklarar 
hon/han beslutet noggrant till sina underordnade, genom att förklara varför hon/han tagit 
beslutet samt besvarar deras frågor.  

 

Ledare 3 Konsulterar vanligtvis med sina underordnade innan hon/han fattar sina beslut. 
Lyssnar på deras råd, tar hänsyn till de och meddelar de sitt beslut. Ledaren förväntar sedan att 
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alla arbetar lojalt för att verkställa beslutet även om det inte överensstämmer med de råd de 
gav. 

 

Ledare 4 Kallar vanligtvis sina underordnade till ett möte när viktiga beslut ska fattas. Ledaren 
framför problemet och för en diskussion, om alla är eniga om beslutet, verkställer ledaren 
beslutet. Om gruppen inte kommer överens om ett beslut, fattar ledaren beslutet själv.  

 

Ringa in ett svarsalternativ per fråga 

 

1.  För ovanstående ledartyper, markera den ledaren som du skulle föredra att arbeta 

för                

        1. Ledare 1 

        2. Ledare 2 

        3. Ledare 3 

        4. Ledare 4 

 

 

2. Vilken av de fyra ovanstående ledartyperna skulle du säga att din överordnad/chef närmast 
motsvarar 

        

       1. Ledare 1 

       2. Ledare 2 

       3. Ledare 3 

4. Ledare 4 

5. Ingen utav de ovanstående 
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3. Hur ofta uppkommer följande problem, enligt din erfarenhet: att anställda är rädda för att 
uttrycka missnöje med sina chefer  

 

 

Mycket ofta        1          2          3          4          5         Mycket  sällan       

 
 

 

 

Tänk på de faktorer som skulle vara viktiga för dig i ett idealjobb: bortse från i vilken 
utsträckning de förekommer i ditt nuvarande jobb 
 

 (Maskulinitet-femininitet) 
Hur viktigt är det för dig: 
                               
                                                                 1                2                3                4                5 
                                                      Ytterst viktigt     Viktigt     Medel viktigt   Lite viktigt   Inte viktigt  
 

 
4. Möjlighet att få hög inkomst                  1                2                3                4                5 

 
5. Få det erkännande du är värd                 1                2                3                4                5 
när du gjort ett bra jobb 

 
6. Möjlighet att avancera till arbeten          1                2                3                4                5 
på högre nivå 

 
7. Att i sitt arbete kunna få en känsla         1                2                3                4                5 
av att man har uppnått något 



	

	

	

	

	

50 

 
8. Att ha ett bra förhållande till                   1                2                3                4                5 
närmaste chef 

 
9. Att arbeta med människor                       1                2                3                4                5 
 som kan samarbeta väl tillsammans 

 
10. Att bo i ett för dig själv och                   1                2                3                4                5 
familjen önskvärt område 

 
11. Tryggheten att veta att du har                1                2                3                4                5       
möjlighet att stanna kvar  
på din arbetsplats så länge du vill 

 
 
 
 
Hur viktigt är det för dig: 
(Individualism-Kollektivism) 

 

                                                                   1                2                 3                 4                5 
                                                       Ytterst viktigt     Viktigt     Medel viktigt    Lite viktigt    Inte viktigt 
 

 
12. Att ha ett arbete som                             1                2                 3                 4                5 
ger dig tillräckligt mycket tid över  
för dig själv eller familjen 

 
13. Att ha stor frihet att själv                        1                2                 3                 4                5 
 bestämma hur arbetet ska skötas 

 
14. Att ha ett arbete som innebär                  1                2                 3                 4                5 
utmaningar och som kan ge en  
känsla av att man åstadkommit något 
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15. Att ha möjligheter att öva                        1                2                 3                 4                5 
(för att förbättra sina färdigheter) 

 
16. Att ha goda fysiska arbetsförhållanden    1                2                 3                 4                5 
(bra ventilation och ljussättning,  
tillräckligt med arbetsutrymme etc.) 

 
17. Att få lov att använda alla                        1                2                 3                 4                5 
sina färdigheter och förmågor i arbetet 

 

(Osäkerhetsundvikande) 

18. Hur ofta känner du dig nervös eller spänd på jobbet 

      Alltid        1          2          3          4          5        Aldrig  

 

 

19. Hur instämmer detta påstående: Företagsregler ska inte brytas, inte ens när den anställde 
anser att det är för företagets bästa. 

 

Instämmer helt        1          2          3          4         5        Instämmer inte alls 
 

 

20. Hur länge tror du att du kommer att fortsätta att arbeta på Dell 

 

1. Högst 2 år 
2. 2- 5 år 
3. Mer än 5 år 
4. Tills jag pensionerar mig 

 
 
Tack för att du tog din tid att besvara denna enkät! 
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Bilaga 2 

Maktdistans 
 

Svar	 Fråga	1	 Fråga	2	 Fråga 3 		

1	 3 3 5 

	2	 4 4 5 

	3	 3 3 2 

	5	 3 3 1 

	6	 4 1 4 

	7	 3 3 5 

	8	 3 3 5 

	9	 3 2 3 

	10	 3 3 4 

	11	 2 1 5 

	13	 3 2 4 

	14	 3 1 1 

	16	 3 2 4 

	17	 3 3 3 

	18	 3 2 4 

	19	 4 4 5 

	20	 2 3 5 

	21	 3 3 4 

	22	 3 4 4 
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23	 3 3 4 

	24	 3 2 5 

	25	 3 3 3 

	26	 2 3 4 

	27	 4 4 4 

	28	 3 3 2 

	29	 3 3 4 

	30	 1 2 4 

	31	 3 1 1 

	32	 3 2 5 

	33	 2 2 5 

	34	 3 2 3 

	35	 3 2 4 

	36	 3 1 5 

	37	 3 3 4 

	39	 3 3 5 

	40	 2 1 4 

	41	 4 4 4 

	42	 3 3 4 

	43	 2 2 5 

	44	 3 3 4 

	45	 4 2 5 

	46	 2 3 5 

	47	 2 2 3 
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48	 3 1 2 

	49	 2 2 5 

	50	 4 1 5 

		 	 	  	
	    	
	    	

Svar	Män	 Fråga	1	 Fråga	2	 Fråga	3	
2	 4	 4	 5	
3	 3	 3	 2	
4	 3	 2	 3	
7	 3	 3	 5	
9	 3	 2	 3	
10	 3	 3	 4	
12	 4	 2	 4	
13	 3	 2	 4	
14	 3	 1	 1	
16	 3	 2	 4	
20	 2	 3	 5	
21	 3	 3	 4	
24	 3	 2	 5	
25	 3	 3	 3	
26	 2	 3	 4	
27	 4	 4	 4	
29	 3	 3	 4	
30	 1	 2	 4	
32	 3	 2	 5	
33	 2	 2	 5	
35	 3	 2	 4	
36	 3	 1	 5	
37	 3	 3	 4	
39	 3	 3	 5	
40	 2	 1	 4	
41	 4	 4	 4	
42	 3	 3	 4	
43	 2	 2	 5	
44	 3	 3	 4	
45	 4	 2	 5	
46	 2	 3	 5	
47	 2	 2	 3	    	
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50	 4	 1	 5	
11	 2	 1	 5	
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Svar	
Kvinnor	 Fråga	1	 Fråga	2	 Fråga	3	

1	 3	 3	 5	
5	 3	 3	 1	
8	 3	 3	 5	
15	 3	 1	 4	
17	 3	 3	 3	
19	 4	 4	 5	
22	 3	 4	 4	
28	 3	 3	 2	
31	 3	 1	 1	
34	 3	 2	 3	
48	 3	 1	 2	
49	 2	 2	 5	

	
	
	
	
	
	
	
	

Femininitet 
	
	
	
Svar	
Kvinnor	 Fråga	4		 Fråga	5	 Fråga	6	 Fråga	7	 Fråga	8	 Fråga	9	 Fråga	10	 Fråga	11	

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 2	
5	 1	 1	 1	 1	 2	 2	 1	 2	
8	 2	 1	 1	 1	 2	 1	 2	 1	
17	 2	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 2	
19	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 2	
22	 2	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	
28	 1	 2	 2	 1	 3	 3	 2	 3	
31	 2	 2	 3	 1	 3	 1	 1	 1	
34	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

	 	 	 	 	 	 	 	 																	48	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
																15	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	   	
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Svar	Män	 Fråga	4	 Fråga	5	 Fråga	6	 Fråga	7	 Fråga	8	 Fråga	9	 Fråga	10	 Fråga	11	
2	 1	 2	 1	 1	 2	 1	 1	 2	
3	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
4	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 3	
6	 2	 2	 2	 2	 3	 1	 2	 4	
7	 2	 1	 3	 1	 1	 1	 2	 1	
9	 2	 2	 2	 1	 2	 1	 2	 2	
10	 2	 2	 4	 1	 1	 1	 2	 2	
11	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 3	 3	
12	 4	 5	 5	 5	 5	 5	 4	 4	
13	 2	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 4	
14	 3	 2	 2	 1	 2	 2	 2	 4	
18	 2	 2	 1	 1	 2	 2	 2	 4	
20	 4	 5	 4	 5	 4	 4	 4	 4	
23	 2	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 1	
24	 3	 2	 2	 3	 2	 1	 1	 2	
25	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 2	 1	
26	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
27	 2	 2	 1	 3	 2	 1	 1	 3	
29	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 2	 3	
30	 1	 2	 1	 2	 1	 1	 1	 1	
32	 3	 2	 2	 1	 1	 2	 1	 3	
33	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 1	
35	 3	 2	 2	 1	 1	 1	 2	 1	
36	 3	 2	 2	 1	 1	 1	 2	 1	
37	 2	 1	 2	 1	 2	 1	 1	 1	
39	 2	 5	 2	 1	 1	 1	 2	 2	
40	 2	 2	 2	 3	 2	 2	 2	 3	
41	 2	 1	 1	 1	 3	 2	 4	 4	
42	 2	 2	 3	 2	 2	 2	 2	 1	
43	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
44	 2	 2	 1	 3	 2	 2	 3	 2	
45	 2	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 2	
46	 2	 2	 3	 2	 2	 1	 2	 2	
47	 1	 1	 1	 2	 2	 2	 1	 1	
50	 3	 2	 3	 2	 1	 1	 2	 4	
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Individualism 

Svar	 Fråga	12	 Fråga	13	 Fråga	14	 Fråga	15	 Fråga	16	 Fråga	17	 		
1	 3 2 1 3 2 1 

	2	 3 2 1 1 2 2 
	3	 1 1 1 1 1 1 
	4	 2 2 2 2 2 2 
	5	 3 2 1 1 1 1 
	6	 3 2 2 2 2 2 
	7	 1 2 2 3 1 1 
	8	 1 2 1 2 2 1 
	9	 2 1 2 2 2 2 
	10	 3 1 1 1 2 3 
	12	 4 5 5 5 5 3 
	13	 1 2 2 2 2 2 
	14	 1 1 1 1 2 1 
	16	 2 1 2 3 3 2 
	17	 2 1 1 2 1 2 
	18	 2 1 1 1 1 2 
	19	 1 1 1 2 4 2 
	20	 5 4 4 4 5 5 
	21	 1 1 1 1 1 1 
	22	 4 2 1 2 2 1 
	23	 1 1 1 2 1 1 
	24	 1 2 2 2 1 2 
	25	 1 2 2 1 1 1 
	26	 1 1 1 1 1 5 
	27	 1 2 2 1 3 2 
	28	 1 2 3 2 3 2 
	29	 3 2 2 1 2 2 
	30	 1 1 1 1 2 1 
	31	 1 1 2 3 4 3 
	32	 1 3 1 2 3 2 
	33	 1 1 1 1 2 1 
	34	 1 1 1 1 1 1 
	35	 1 2 2 2 1 2 
	36	 3 2 1 2 2 2 
	37	 1 1 1 1 2 1 
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39	 1 2 1 1 1 2 
	40	 3 1 2 3 3 3 
	41	 1 1 1 2 1 1 
	42	 1 2 2 2 2 2 
	43	 1 1 1 1 1 1 
	44	 1 2 2 2 1 2 
	45	 2 2 1 2 1 1 
	46	 2 3 2 2 3 2 
	47	 1 1 2 2 3 2 
	48	 1 1 1 1 2 1 
	49	 1 2 1 1 3 2 
	50	 3 3 2 3 1 1 
	 

Svar	Män	 Fråga	12	 Fråga	13	 Fråga	14	 Fråga	15	 Fråga	16	 Fråga	17	
2	 3 2 1 1 2 2 
3	 1 1 1 1 1 1 
4	 2 2 2 2 2 2 
7	 1 2 2 3 1 1 
9	 2 1 2 2 2 2 
10	 3 1 1 1 2 3 
12	 4 5 5 5 5 3 
13	 1 2 2 2 2 2 
14	 1 1 1 1 2 1 
18	 2 1 1 1 1 2 
20	 5 4 4 4 5 5 
21	 1 1 1 1 1 1 
24	 1 2 2 2 1 2 
25	 1 2 2 1 1 1 
26	 1 1 1 1 1 5 
27	 1 2 2 1 3 2 
29	 3 2 2 1 2 2 
30	 1 1 1 1 2 1 
32	 1 3 1 2 3 2 
33	 1 1 1 1 2 1 
35	 1 2 2 2 1 2 
36	 3 2 1 2 2 2 
37	 1 1 1 1 2 1 
39	 1 2 1 1 1 2 
40	 3 1 2 3 3 3 
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41	 1 1 1 2 1 1 
42	 1 2 2 2 2 2 
43	 1 1 1 1 1 1 
44	 1 2 2 2 1 2 
45	 2 2 1 2 1 1 
46	 2 3 2 2 3 2 
47	 1 1 2 2 3 2 
50	 3 3 2 3 1 1 
11	 3 2 1 1 2 3 

 

Svar	
kvinnor	 Fråga	12	 Fråga	13	 Fråga	14	 Fråga	15	 Fråga	16	 Fråga	17	

1	 3 2 1 3 2 1 
5	 3 2 1 1 1 1 
8	 1 2 1 2 2 1 
17	 2 1 1 2 1 2 
19	 1 1 1 2 4 2 
22	 4 2 1 2 2 1 
28	 1 2 3 2 3 2 
31	 1 1 2 3 4 3 
34	 1 1 1 1 1 1 
48	 1 1 1 1 2 1 
49	 1 2 1 1 3 2 
15	 1 1 1 1 1 1 

 

Osäkerhetsundvikande 

Svar	 Fråga	18	 Fråga	19	 Fråga	20	
1	 4 4 2 
2	 4 3 2 
3	 3 3 1 
4	 3 1 2 
5	 3 1 2 
6	 2 2 1 
7	 2 2 3 
8	 4 3 2 
9	 4 2 1 
11	 2 4 1 
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12	 3 3 2 
13	 2 2 1 
15	 4 3 2 
16	 2 5 2 
17	 2 3 2 
18	 3 2 2 
19	 5 1 2 
20	 4 4 1 
21	 4 4 3 
22	 3 3 2 
23	 4 4 2 
24	 5 5 3 
25	 2 4 3 
26	 2 2 3 
27	 4 4 2 
28	 3 3 2 
29	 2 2 2 
30	 3 1 2 
31	 5 2 1 
32	 3 3 3 
33	 2 2 1 
34	 2 3 2 
35	 2 4 1 
36	 2 2 2 
39	 3 3 3 
40	 5 2 2 
41	 3 2 2 
42	 3 2 4 
43	 3 1 3 
44	 4 3 3 
45	 4 1 2 
46	 4 3 3 
47	 4 3 2 
48	 4 1 2 
49	 4 2 2 
50	 2 1 2 

 

Svar	Män	 Fråga	18	 Fråga	19	 Fråga	20	
2	 4 3 2 
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3	 3 3 1 
4	 3 1 2 
7	 2 2 3 
9	 4 2 1 
10	 3 4 1 
12	 3 3 2 
13	 2 2 1 
14	 3 1 2 
18	 3 2 2 
20	 4 4 1 
21	 4 4 3 
24	 5 5 3 
25	 2 4 3 
26	 2 2 3 
27	 4 4 2 
29	 2 2 2 
30	 3 1 2 
32	 3 3 3 
33	 2 2 1 
35	 2 4 1 
36	 2 2 2 
37	 3 3 1 
39	 3 3 3 
40	 5 2 2 
41	 3 2 2 
42	 3 2 4 
43	 3 1 3 
44	 4 3 3 
45	 4 1 2 
46	 4 3 3 
47	 4 3 2 
50	 2 1 2 
11	 2 4 1 

 

Svar	
kvinnor	 Fråga	18	 Fråga	19	 Fråga	20	

1	 4 4 2 
5	 3 1 2 
8	 4 3 2 
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17	 2 3 2 
19	 5 1 2 
22	 3 3 2 
28	 3 3 2 
31	 5 2 1 
34	 2 3 2 
48	 4 1 2 
49	 4 2 2 
15	 4 3 2 

 


