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Abstract 
 
The fact that companies face the challenges that come with cultural differences, arose the 
interest to seek explanation for how these differences tend to affect the employees approach 
and actions in their operative daily work. This explanation will be done with the theoretical 
concept of psychic distance. The individuals’ expericences of cultural differences affect their 
actions toward the international actors. It is thereby important to focus on the individuals 
within an international business context and their perceptions of cultural differences which is 
why the individual perspective has the main focus in this thesis.  
 
This thesis aims to examine cultural differences in international business relations and its 
impact on the employees’ operative work concerning the contact with international business 
actors.  Previous reserach shows that firms that interact with business actors in other countries 
must adapt in order to maintain the cooperation with the international business partners.  
 
A qualitative reasearch method was used for this study and the empirical data is acquired 
from eleven semi-structured interviews. The interviews were done with several persons that 
work for companies in Sweden, all with different operative positions. The study is based on 
Swedish companies that have any business relations with European companies.  
 
This thesis has generated comprehension of the importance to apply the individuals 
perspective in international business studies. Furthermore the outcome of this study shows 
that the eomployees need to adapt their work process to sucessfully interact with the 
international actors, but in different ways. The national differences that occur between 
countries should be composed into the individuals that interact with foreign actors.This since 
the study shows that they tend to embrace diffrerent approaches in the interaction with 
international actors.  
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1. Inledning 
Avsikten med denna studie är att skapa kunskap om hur anställda, som arbetar med andra 
länder i Europa, påverkas av kulturella skillnader som kan finnas mellan dessa länder. 
Företag som verkar med andra länder måste vara beredda på de utmaningar som kan finnas i 
dessa kulturella skillnader (Sousa & Bradley, 2006; Blomkvist & Drogendjik, 2013; Griffith 
& Dimitrova, 2014). Det skapas därför ett intresse av att söka förklaring till hur de kulturella 
skillnaderna påverkar den anställdas förhållningssätt och agerande i det operativa arbetet 
med utländska aktörer. Nedan presenteras en bakgrund och diskussion om området för att 
sedan mynna ut i studiens syfte och frågeställning.  
 

1.1 Problembakgrund och Problemdiskussion 
 
Marknader blir allt mer globala och fler företag söker tillväxtmöjligheter utanför den 
nationella marknaden vilket leder företag in i okända processer (Mlinarič & Trąpczyński, 
2016). Globala kontakter och interaktion med andra länder är viktigt för företagens utveckling 
och den globala ekonomin har skapat välstånd i många länder (Gani, 2010; Lu & Beamish, 
2001). Internationell handel (IB) är dock ett stort och komplicerat område (Doz, 2011).  
 
Den miljö organisationer verkar i är under ständig bearbetning och för att lyckas på den 
globala marknaden samt behålla positioner krävs regelbundet internt arbete och utveckling 
(Gonzalez-Loureiro, Dabic & Kiessling, 2015). Det är viktigt för företag att skapa kunskap 
om sina marknader (Yahagi & Kar, 2009) då internationella företag bland annat verkar i en 
era där teknik för kommunikation och information gör det möjligt att skapa denna kunskap 
samt upprätthålla relationer med sina affärspartners (Dawson, 2007; Collings Scullion & 
Morley, 2007; Zilibotti, Redding, Burgess & Aghion, 2005).  
 
Globaliseringen har enligt Gerhart & Fang (2005) skapat uppmärksamhet och intresse för de 
skillnader som finns mellan länder och hur förberedelser samt arbetet med dessa verkar.  
Att leverera god service kräver en rad olika förutsättningar och när aktörer i allt större 
utsträckning befinner sig runt om i världen blir det mer och mer en fråga om specialisering 

och kunskapsskapande (Grossman & Rossi-Hansberg, 2012). Hur organisationer anpassar sig 
till internationella marknader är enligt Czinkota & Pinkwart (2014) avgörande för dess 
överlevnad. De beskriver hur det kan finnas stora skillnader i tillämpning och genomförande 
av diverse processer mellan inhemsk och internationell marknad. I samband med detta kan 
flera svårigheter uppkomma i form av skillnader i kulturer och samhällen vilket benämns 
inom litteraturen som kulturella skillnader.   
 
Tidigare forskning belyser det faktum att ju större de kulturella skillnaderna mellan hemlandet 
och utlandet är, desto större påverkan kan de kulturella skillnaderna tänkas ha (Sousa & 
Bradley, 2008; Kogut and Singh, 1988; Fletcher & Bohn, 1998; Blomkvist & Drogendijk, 
2013;). Eriksson, Majkgard & Deo Sharma (2000) beskriver att större kulturella skillnader 
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mellan hemmamarknaden och den utländska marknaden tenderar att försvåra identifieringen 
och tolkningen av inkommande signaler från exempelvis utländska aktörer. Manev & 
Stevenson (2001) menar på liknande sätt att likheter i nationell kultur eller mindre grad av 
kulturella skillnader skapar bättre förutsättningar för interaktion, medan olikheter eller större 
kulturella skillnader mellan länder kan vara ett hinder.  
 
Detta innebär således att kulturella skillnader mellan länder kan vara en bidragande faktor till 
missförstånd vilket kan orsaka svårigheter i interaktionen med främmande länder, dels i 
processen att lära sig men även att förstå kulturer i främmande länder. Kulturella skillnader 
kan därmed betraktas som en barriär i interaktionen mellan människor i arbetet med andra 
länder (Sousa & Bradley, 2008).  
 
Genom ovan resonemang avseende de problem som kan uppkomma i handel mellan två 
länder uppstod inför denna studie ett intresse av att studera de skillnader som kan finnas 
mellan två parter belägna i olika länder. Studien ämnar undersöka hur skillnaderna kan 
påverka en anställd i det operativa arbetet i interaktion med internationella aktörer i 
europeiska företag. För att beskriva den komplexitet som kan uppkomma i samband med att 
företag interagerar med varandra i internationella affärsrelationer, används inom teorin de 
fundamentala begreppen psykisk och/eller kulturell distans (Mlinarič & Trąpczyński, 2016; 
Blomkvist & Drogendjik, 2013). Dessa två begrepp förklarar och skapar förståelse för 
faktorer i form av skillnader mellan länder som kan påverka arbetet med ett annat land. 
Faktorerna uttrycks i form av skillnader i bland annat språk, kultur, kunskap och normer.  
 
Psykisk och kulturell distans är som nämnt en kombination av faktorer som förklarar 
skillnader mellan länder och hur de påverkar interaktionen mellan företaget och dess 
målmarknad (Johanson & Vahlne, 1977; Shoham & Albaum, 1995). O’grady & Lane (1996) 
beskriver psykisk och kulturell distans som en form av osäkerhet som uppkommer på grund 
av kulturella skillnader som kan försvåra anställdas förmåga att anamma lärande samt operera 
på främmande marknader.  
 
Det finns dock en variation i hur forskare väljer att använda de två begreppen psykisk och 
kulturell distans. Detta har sin förklaring i att det finns olika perspektiv och synsätt att tillgå i 
forskning där psykisk och kulturell distans används för att förklara kulturella skillnader i 
affärsrelationer (Buckley & Ghauri, 1999; Sousa & Bradley, 2008; Kogut & Singh, 1988; 
Grosse & Trevino, 1996; Nebus, & Chai, 2014).  
 
Trots den mängd forskning som gjorts med hjälp av psykisk distans och/eller kulturell distans 
är forskarna inte helt eniga om begreppens konstellation (Blomkvist & Drogendijk, 2013) då 
de skilda uppfattningarna om dess användning kvarstår (Blomkvist & Drogendijk, 2013; 
Nebus, & Chai, 2014). Det är viktigt med förståelse för att dessa begrepp i litteraturen 
associerats på differentierade sätt (Sousa & Bradley, 2008) men där många ändå funnit 
begreppen väsentliga att beakta för företagens utveckling på internationella marknader (Evans 
& Mavondo, 2002; Kogut & Singh, 1988; Shoham & Albaum, 1995; Blomkvist & 
Drogendjik, 2013). Trots de många studier som gjorts med hjälp av begreppen behövs mer 
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forskning då området är omfattande och det finns ett behov av att använda begreppen psykisk 
och kulturell distans i fler sammanhang för att studera kulturella skillnader (O'Grady och 
Lane 1996; Griffith & Dimitrova, 2014; Fletcher & Bonn, 1998; Kogut & Singh, 1988; Sousa 
& Bradley, 2008) 
 
Anledningen till att oenighet finns gällande begreppen är att det tidigare har debatterats om 
skillnader, med hjälp av psykisk och kulturell distans, ska studeras individuellt där den 
anställdes upplevelser är i fokus, eller på nationell nivå där skillnader mellan länder antas vara 
lika för varje individ i varje land (Dow & Karunaratna, 2006). Viss tidigare forskning gör 
ingen tydlig distinktion mellan när och hur begreppen används på nationell nivå eller på 
individuell nivå (Mlinarič & Trąpczyńskis 2016). Många studier har gjorts men majoriteten 
har endast fokuserat på en nivå, antingen den individuella nivån eller den nationella nivån 
(Dow & Karunaratna, 2006). Tidigare forskning belyser även att det i mindre utsträckning har 
gjorts studier på individnivå men anser att fler studier bör göras enligt detta synsätt för att ge 
tydligare utfall av problem som kan uppkomma i internationella affärsrelationer och hur dessa 
kan hanteras (Dow & Karunaratna, 2006; Sousa & Bradley, 2008; Blomkvist & Drogendjik, 
2013). Eftersom det finns variation och oenighet i hur begreppen har använts tidigare i 
litteraturen (Sousa & Bradley, 2006; Blomkvist & Drogendjik, 2013; Evans & Mavondo, 
2002; Dow, 2000) och det behövs mer fokus på individnivån (Dow & Karunaratna, 2006; 
Sousa & Bradley, 2008; Blomkvist & Drogendjik, 2013) ges denna studie möjlighet att vidare 
använda begreppen i en företagskontext där individen verkar på operativ nivå med andra 
länder och hur de kulturella skillnaderna kan tänkas påverka individerna. 
 
Problematiken med att studera skillnader på nationell nivå är den generella analys som 
uppdagas, där ett antagande görs om att individer agerar och tänker lika (Sousa & Bradley, 
2006). Att studera skillnader på nationell nivå kan dölja viktiga aspekter (O’grady & Lane, 
1996) då en individs uppfattningar består av tolkningar och därför är subjektiva (Sousa & 
Bradley, 2006). Detta betyder att skillnader kan påverka individer på helt olika sätt beroende 
på egenskaper och tidigare erfarenheter (O’grady & Lane, 1996). Ju större skillnaderna 
upplevs mellan två marknader desto mer kan de påverka hur öppna och intresserade de är av 
att verka i ett annat land (Blomkvist & Drogendjik, 2013). Eftersom upplevelser av skillnader 
baseras på vad en individ tycker och känner skapas naturligt i denna studie ett intresse för att 
studera skillnader på individnivå.  
 
Även Dow & Larimo (2009) beskriver hur individer agerar utifrån vad denne själv har för 
uppfattningar om den miljö de verkar i. Detta innebär att det kan vara svårt att underlätta 
problem i arbetsprocesserna med andra länder om det endast fokuseras på de nationella 
skillnader som kan finnas med utebliven hänsyn till hur individerna, som i sitt arbete, 
upplever olika känslighet för dessa skillnader. Fokus kommer därför i denna studie vara på att 
skapa förståelse för hur de kulturella skillnader som förklarar hinder och problem kan påverka 
en anställd i sitt operativa arbete och därför kan komma ha inverkan på dennes uppfattning 
om ett annat lands kultur.  
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De som operativt arbetar med andra länder måste ständigt arbeta med en mängd svåra 
uppgifter med den andra parten (Griffith & Dimitrova, 2014) och det blir enligt Pinkwart 
(2014) avgörande för företag att få förståelse för interaktionen med andra länder. För att 
lyckas på den internationella marknaden krävs intern utveckling (Gonzalez-Loureiro et al., 
2015) och företag måste anpassa sitt arbete med internationella aktörer för att på bästa sätt 
möta de skillnader som kan finnas mellan länder (Sousa & Bradley, 2006; Albaum & Tse, 
2001; Blomkvist & Drogendjik, 2013; Griffith & Dimitrova, 2014). 

Då företag verkar i en allt mer multikulturell kontext kommer individers kunskap och 
medvetenhet kring kulturella skillnader att bli allt viktigare (Mughan & Oshea, 2010). Sociala 
kontexter som anställda verkar i är en avgörande faktor för hur väl företag lyckas med de 
utmaningar som kan uppkomma i interkulturell integration. Det är genom individer och dess 
arbete som företag upprätthåller konkurrenskraftiga fördelar i den globala verksamheten 
(Griffith & Dimitrova, 2014) eftersom dessa skapar en relation till det andra landet (Dow & 
Larimo, 2009).  

Med bakgrund i ovanstående resonemang angående den problematik som finns gällande 
internationell handel, samt vilket synsätt studier inom området bör utformas efter, blir det 
viktigt med vidare studier om internationella affärsrelationer där den anställde individen sätts 
i fokus.  
 
Tidigare forskning inom området behandlar bland annat kulturella skillnader mellan Kanada 
och USA (O’grady & Lane, 1996), marknadsstrategier mellan olika länder (Sousa & Bradley, 
2006), exportförhållanden (Griffith & Dimitrova, 2014), handelsintensitet mellan länder (Dow 
& Karunaratna, 2006), strategier mellan USA, Europa och Asien (Evans & Mavondo, 2002) 
och prestationer av internationella inköpare (Evans, Treadgold & Mavondo, 2000). Vidare 
kan det ur Mlinarič & Trąpczyńskis (2016) sammanställning av tidigare års forskning utläsas 
att det inte har varit lika stort fokus på att studera hur kulturella skillnader uppkommer i det 
dagliga arbetet. Detta skapar ett intresse och ett behov av att studera kulturella skillnader, ur 
ett individperspektiv, där anställda i det operativa arbetet i svenska tillverkande företag verkar 
på en europeisk marknad. Ambitionen med studien är därför att generera kunskap som företag 
kan anamma för att få ökad förståelse för hur skillnader mellan länder kan påverka anställda 
på skilda sätt och hur de förhåller sig till dessa skillnader i sitt arbete, utifrån erfarenheter och 
egna uppfattningar.  
 
För att konkretisera och tydliggöra den problematik som kan tänkas finnas, när kulturella 
skillnader inte studeras på individnivå, har ett exempel konstruerats nedan: 
 
“Karin och Stefan arbetar som säljare på ett internationellt tillverkande företag i Sverige. De 
har precis blivit anställda på företaget och har båda två fått uppgiften att ansvara för 
företagets kunder i Europa. Både Stefan och Karin har tidigare arbetat med länder i Europa 
och när de träffas första gången för att diskutera upplägget med kunderna inser de att de har 
helt olika uppfattningar och erfarenheter av olika arbetssituationer från dessa länder. Karin 
upplever att kunderna ställer orimliga krav och menar att affärer inte görs på det sättet i 
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Sverige medan Stefan inte alls håller med och menar att det är så det går till när man ingår 
affärer i det europeiska landet. Han tycker det är självklart att de ska möta kundernas krav 
och acceptera villkoren.”  
 
Dessa två säljare har arbetat med olika aktörer i Europa, deras arbets- och förhållningssätt 
skiljer sig åt. Detta kan bero dels på tidigare erfarenheter men också i vilken utsträckning de 
upplever kulturella skillnader. Som nämnts ovan belyser viss tidigare forskning att kulturella 
skillnader förekommer på individnivå, vilket är viktigt att belysa då individens tidigare 
erfarenheter, upplevelser och uppfattningar skapar ett förhållningssätt och en handlingsplan 
som kan komma att forma den inställning och interaktion som finns med den utländska 
aktören. Detta förhållningssätt uttrycks som den psykiska distans som uppstår hos individen 
och påverkas av den kulturella distansen. Den psykiska distansen som uppstår hos individen 
är det som ligger till grund för individens sätt att hantera skillnader -  individen tolkar dessa 
skillnader och skapar därmed ett förhållningssätt (Dow & Karunaratna, 2006; Sousa & 
Bradleys 2008; Blomkvist & Drogendjik, 2013; Sousa & Bradley, 2006). 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med studien är, att med hjälp av begreppen psykisk och kulturell distans på individnivå 
skapa förståelse för hur skillnader mellan länder upplevs och kan påverka den anställdas 
förhållningssätt och agerande i interaktionen med en utländsk aktör i sitt operativa arbete. 
 

1.3 Frågeställning 
 
Hur upplevs och påverkar skillnader mellan länder anställdas förhållningssätt till europeiska 
aktörer i det operativa arbetet?  
 

1.4 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
 
Det praktiska bidraget med studien är att förklara hur och på vilket sätt kulturella skillnader 
påverkar interaktionen mellan anställda i svenska tillverkande företag i dess operativa arbete 
med utländska aktörer i Europa. På så sätt är ambitionen att generera kunskap som kan 
underlätta och effektivisera interaktionen och arbetet med företag på den utländska 
marknaden.  
 
Eftersom tidigare forskning inte är helt enig gällande vilken analysnivå som ska användas vid 
studier om internationell handel ämnar denna studie att bidra med ytterligare forskning där 
kulturella skillnader studeras på individnivå. Detta synsättet bör stärkas med vidare forskning 
inom området och studiens utgångspunkt är de anställdas operativa arbete i svenska 
tillverkande företag. Ett kvalitativt synsätt med fokus på individen i interaktion med aktörer 
på den europeiska marknaden blir enligt ovanstående resonemang studiens teoretiska bidrag.  
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2. Teori 
Teoriavsnittet inleds med en bakgrund av begreppen psykisk och kulturell distans framväxt. 
Detta för att förklara den bakgrund som ligger till grund för att det finns olika synsätt inom 
teorin. Därefter följer den valda teoretiska utgångspunkt som används i denna studie. 
Avslutningsvis förtydligas teoriavsnittet med en analysmodell som beskriver hur studiens 
teoretiska delar verkar tillsammans och hur analysen kommer utformas. 
 

2.1 Teoretisk bakgrund 
 
Begreppens tidigare användningsområden 
  
De problem som kan uppstå i samband med internationella affärsrelationer har studerats med 
hjälp av de två begreppen “psykisk distans” och “kulturell distans”. Det sistnämnda har även 
gått under begreppet “psykisk distans” där det inte gjorts någon distinktion mellan begreppen, 
utan psykisk distans har använts som ett gemensamt begrepp för att förklara både skillnader 
mellan länder och förhållningssätt (Mlinarič & Trąpczyński, 2016; Blomkvist & Drogendjik, 
2013). 
 
Psykisk och kulturell distans har använts av flera forskare genom åren och appliceringen har 
gjorts på skilda sätt (Evans & Movondo 2002; Griffith & Dimitrova, 2014). Evans och 
Movando (2002) beskriver psykisk distans och kulturell distans synonymt som avståndet 
mellan företagets hemmamarknad och den utländska marknaden, som ett utfall av skillnader i 
både kultur och sättet att göra affärer. Studier har även visat att begreppen kan ge olika 
förklaringar beroende på vilket sätt begreppen definieras och vilket perspektiv distansen 
studeras ur (Fletcher & Bohn, 1998). 
   
Anledningen till att begreppen dock inte givit konsekventa resultat kan enligt Dow (2000) 
baseras på den förenkling som görs av begreppen i många studier. Båda begreppen är enligt 
Sousa & Bradley (2006) många gånger missförstådda och delar av tidigare forskning 
använder begreppen psykisk distans och kulturell distans som synonymer (Fletcher & Bohn, 
1998; Trabold, 2002; Sethi, Guisinger, Phelan & Berg, 2003) vilket kan skapa förvirring om 
begreppens användning och betydelse när ingen tydlig skillnad görs mellan begreppens syfte. 
 
Begreppens uppkomst  
 
Begreppen grundas egentligen från början i begreppet “psykisk distans” som ursprungligen 
kommer från Beckermans (1956) studie om internationell handel men begreppet har under 
åren förändrats väsentligt. Psykisk distans används och har använts vid förklaring av 
skillnader mellan internationella marknader samt den komplexitet som kan uppstå i samband 
med denna process (Sousa & Bradley 2006; Mlinarič & Trąpczyński, 2016). Till en början har 
psykisk distans fungerat som en gemensam benämning för skillnader som uppkommer mellan 
länder, vare sig det handlar om den individuella upplevelsen eller de nationella skillnaderna 
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mellan länder. Det som i denna studie benämns som kulturell distans har därmed tidigare varit 
i vissa fall inkluderat i begreppet psykisk distans då begreppen varit synonyma med svag 
definition av vad som skiljer dessa åt (Mlinarič & Trąpczyński, 2016). I de fall då man inte 
valt att använda begreppen synonymt särskiljer man begreppen åt och den psykiska distansen 
benämns istället som något som uppkommer hos en individ vid en interaktion med en person 
från ett annat land. Den psykiska distansen uppkommer därmed i det förhållningssätt 
individen har till den andra personen (Sousa & Bradley, 2008).  
 
När den kulturella distansen uttrycks som en definition av de nationella skillnaderna har den 
sin grund i Hofstedes (1980) kulturella distanser (Sousa & Bradley, 2008) och berör de 
faktorer som antingen på ett negativt eller positivt sätt påverkar informationsflödet mellan 
hemmamarknaden och den utländska marknaden (Shoham & Albaum, 1995; Sousa & 
Bradley, 2008). Den kulturella distansen definierar då de nationella skillnaderna som 
uppkommer mellan länder (Sousa & Bradley, 2008).  
  
Sousa & Bradley (2008) har valt att separera begreppen men ändå studera dessa som ett 
gemensamt koncept då de inkluderar faktorer som har en viss överlappning. Psykisk och 
kulturell distans har därmed använts i ett perspektiv där det i flera studier föreslås att psykisk 
distans, som beskrivs ovan, ska ses som en uppfattning som existerar i individens sinne. 
Individen är därmed beroende av sin egen uppfattning om sin omgivning men påverkas av 
den kulturella distansen som kommer till uttryck i form av nationella skillnader mellan länder 
(Sousa & Bradleys 2008; Evans et al., 2000; Dow & Karunaratna 2006; Sousa & Bradley, 
2006; Blomkvist & Drogendjik, 2013; Dow & Larimo, 2009). 
 
 

2.2 Teoretisk referensram 
 
“Differences between countries result from an individual’s perceptions of another country’s 

general values and attitudes” (Evans & Mavondo, 2002, s.519). 
 
Ovan citering av Evans & Mavondo (2002) ligger till grund för studiens syn på hur kulturella 
skillnader uppkommer och att de baseras på individens uppfattningar. 
 
Sousa & Bradley (2008) har ett kritiskt förhållningssätt gentemot forskning där begreppen 
psykisk och kulturell distans inte separerats och studerats på nationell nivå. De hänvisar till 
O’grady & Lanes (1996) uttalande om att forskning bör grunda sig i att studera psykisk 
distans med perspektivet att individen och dennes erfarenheter samt uppfattningar står i 
centrum. Detta då det antas vara individen själv som skapar den psykiska distans. Vidare 
menar Sousa & Bradley (2008) att psykisk distans grundar sig i individens subjektiva 
uppfattningar om de existerande skillnaderna mellan hemlandet och det främmande landet. 
Detta kan i sin tur innebära att två personer från samma land kan ha olika förhållningssätt 
eftersom de besitter olika erfarenheter och upplevelser. 
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Utifrån detta synsätt får psykisk distans en definition som grundar sig i antagandet om att 
olikheterna som finns mellan hemmamarknaden och den utländska marknaden, som tidigare 
nämnt, grundar sig i individens enskilda uppfattningar (Sousa & Bradley, 2006; Dow & 
Karunaratna 2006). Begreppet kulturell distans har därmed utvecklats som ett komplement till 
begreppet psykisk distans. Detta i syfte att förklara den psykiska distansen som uppstår, med 
hjälp av skillnader på nationell nivå, exempelvis skillnader i språk, statsskick, rättssystem 
samt utbildningsnivå med flera. Fokus ligger på att betrakta de kulturella skillnaderna i 
samhällets karaktäristiska profil med avseende på normer, värderingar och social konstruktion 
(Sousa & Bradley, 2008). Nationell kultur kan enligt Kogut & Singh (1988) även definieras 
som den nivå som ett lands kulturella normer skiljer sig i förhållande till ett annat lands 
kulturella normer.  
 
Länder med långa kulturella avstånd kan antas påverka individens uppfattning om det 
främmande landet.  Kortare kulturellt avstånd ansen vara det som skapar förutsättningar för 
djupare kulturell och social interaktion, med syfte att reducera det psykiska avståndet. Den 
kulturella distansen kan därmed antas ha en inverkan på individens psykiska distans (Sousa & 
Bradley, 2008).  
 
Denna studie ämnar förklara interaktionen mellan medarbetare i svenska företag och andra 
länder ur ett individperspektiv, med hjälp av kulturella distanser. Dow & Karunaratnas (2006) 
utformade i sin studie sju kulturella distanser. Dessa var kultur, språk, utbildning, politik, 
religion, industriell utveckling och geografiskt avstånd. Brewer (2007) utformade även i sin 
studie sju distanser där dessa istället var kommersiella band, politiska band, historiska band, 
geografiska band, sociala band, informationsband och utvecklingsband. Denna studie 
uppmärksammar fyra distanser, kultur, språk & kommunikation, kunskap och geografiskt 
avstånd. Dessa fyra distanser har valts då de anses vara viktiga förklarande faktorer för 
studiens inriktning och kommer därför presenteras djupare nedan. I kapitlet efter följer en 
beskrivning av individperspektivet i syfte att få förståelse för en individs agerande i kontexter 
där kulturella skillnader kan förekomma samt hur individer agerar utifrån erfarenheter och 
egna uppfattningar. 
 

2.2.1 Kulturella distanser  
 
Nedanstående fyra distanser har valts med utgångspunkt i tidigare forskning. [AHN2] Som 
tidigare nämnt, är variabler som språk, religion, kultur, politisk ställning, regelverk, normer, 
utbildning och industriell utveckling. De och geografiska avstånd vanligt förekommande i 
studier om internationella affärsrelationer (Brewer, 2007; Dow & Karunaratna, 2006; Sousa 
& Bradley, 2006). Vidare använde Dow & Karunaratna (2006) sju distanser i deras studie för 
att förklara hur beslutsfattare agerar i arbetet med andra marknader. Brewer (2007) använde å 
andra sidan ovan nämnda variabler för att förklara hur företag uppnår framgång när 
internationella exportförhållanden råder. Det finns således inte en given modell för 
användningen av dessa faktorer utan de fyller ett specifikt syfte beroende på den kontext de 
uppkommer i. Brewers (2007) beskrivning av kommersiella band i form av rörelse av varor 
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och kapital i utlandet, politiska band som innefattar bland annat regelverk och bestämmelser, 
sociala band där faktorerna kultur och språk är inkluderade samt geografiska band som 
förklarar det geografiska avståndets betydelse, kan likställas med den beskrivning som Dow 
& Karunaratna (2006) gör om de sju distanserna som tillämpas i deras studie. Att endast fyra 
av Brewers (2007) distanser kan likställas med Dow & Karunaratna (2006) sju distanser beror 
på att de innefattar likvärdiga faktorer i syfte att förklara internationella affärsrelationer. 
 
Nedanstående fyra distanser har valts med utgångspunkt i tidigare forskning. De val som gjorts 
gällande de distanser som används i denna studie motiveras av dess relevans för studien. Detta då 
studien avser att fokusera på individens uppfattning om hur de kulturella distanserna påverkar det 
dagliga arbetet i kontakt med leverantörer eller kunder i Europa. För att utläsa individens 
uppfattningar valdes dessa fyra distanser då de anses vara de som individen främst kan uttala sig om, i 
syfte att besvara forskningsfrågan. Tidigare forskning har som tidigare nämnts gjorts med en 
kvantitativ ansats. Då denna studie grundas på en kvalitativ ansats har en avgränsning gjorts till fyra 
distanser. Detta för ge en möjlighet till en djupare studie då samtliga sju distanser hade inneburit att 
varje distans inte fått tillräckligt med utrymme och djup. 
 
Syftet med den första dimensionen kultur är att ge en övergripande bild av faktorer i form av 
normer och värderingar. Den andra dimensionen språk är en viktig dimension då den 
möjliggör kommunikationen mellan individen och den andra aktören. Den tredje dimensionen 
kunskap beskriver tidigare erfarenheter och kännedom om andra marknader vilket ligger till 
grund för en individs förutsättningar till uppfattningar. Den sista dimensionen geografiskt 
avstånd förklarar faktorer som kan påverka ett samarbete kopplat till hur långt bort landet 
ligger. I denna studie har det fokuserats på dessa fyra distanser då de kan tänkas vara faktorer 
som påverkar individens operativa arbete. Detta med hänsyn till avgränsningen och vad de 
utvalda individerna kan tänkas komma i kontakt med i det operativa arbetet. De tre distanser 
som inte beaktas i denna studie har valts bort på grund av de inte kan uttalas om i samma 
utsträckning hos den operativa arbetaren i de tillverkande företagen. De tre distanser som 
valts bort är politik, religion och industriell utveckling. Anledningen till att dessa distanser 
valts bort grundar sig i att en avgränsning har gjorts till de distanser som individerna i denna 
studie kan tänkas uttala sig om. Detta i och med att de tre bortvalda distanserna innefattar 
faktorer som kan tänkas vara känsliga eller svåra att fastställa huruvida de påverkar individen 
direkt. Exempelvis distansen politik, där lagar och andra regler kan tänkas påverka samtliga i 
omgivningen och inte är något som individen på ett enskilt plan reflekterat över i samma 
utsträckning. Religion kan tänkas vara ett ämne vissa individer inte vill uttala sig om eller 
koppla till arbetssituationer och därför ansågs de andra distanserna mer relevanta med hänsyn 
till avgränsningen. Industriell utveckling valdes att inte beaktas då individerna som studeras 
arbetar mot den Europiska marknaden där den industriella utvecklingen kan tänkas variera i 
mindre grad än för andra världsdelar. Viktigt att beakta är att det självklart kan finnas 
skillnader men återigen med hänsyn till avgränsningen ansågs de andra fyra distanserna vara 
av större vikt i denna studie då dessa kan tänkas påverka individen i större utsträckning i det 
operativa arbetet.  
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2.2.1.1 Kultur 
 
Att det förekommer skillnader i kultur och att dessa skillnader kan variera i omfattning och 
karaktär är något som är konstaterat i både praktiska och teoretiska studier (Johansson & 
Vahlne, 1977; Barkema et al. 1996, Sharma, 2003). Vidare är skillnader i nationell kultur den 
dimension som är mest utforskad inom begreppet psykisk distans (Johansson & Vahlne, 1997; 
Evans et al, 2000; Sousa & bradley, 2008) men även som ett utvidgat begrepp ur Hoftsede’s 
kulturella distanser som varit dominerande i de empiriska studier som gjorts i ämnet (Dow & 
Karunaratna, 2006). Kultur är definierat som det som skiljer människors normer och 
värderingar från varandra (Au, 1997).  
 
Vidare beskrivs kultur som de karaktäristika som kännetecknar ett samhälle i termer av 
normer, värderingar samt i vilken utsträckning institutioner förmedlar förståelse om 
internationella utbyten (Sousa & Bradely, 2008). Kogut & Singh (1988) benämner nationell 
kultur som den grad av kulturella normer i ett land som inte är i enlighet med de kulturella 
normer i ett annat land. Konceptet nationell kultur belyser kulturella värderingar som kan 
komma att bli representativa för människors uppfattningar om vad som anses vara 
eftersträvansvärt och rätt i ett samhälle (Kogut & Singh 1988; Sousa & Bradley, 2008). Dessa 
normer antas vara en avgörande faktor i uppbyggnaden av sociala strukturer och institutioner 
(Sousa & Bradley, 2008).  
 
När inhemska företag börjar verka utanför de nationella gränserna måste de anställda i ett 
företag anpassa sig efter den nationella kultur som genomsyrar den marknad som företagen 
verkar på. Det innebär i sin tur att det inhemska företaget och dess anställda måste anamma 
den nationella och affärsmässiga kulturen som råder i det land som företaget opererar i 
(Barkema et. al 1996; Johansson & Vahlne, 1977). 
 
Dow & Karunaratna (2006) belyser aspekten att den kultur som en individ härstammar från, 
inte enbart kännetecknas av beteendemönster, utan även av hur människor kommunicerar och 
tolkar ny information. Som tidigare nämnts, kan kulturella avstånd mellan länder komma att 
försvåra processen i att tyda information men även öka risken för att missförstånd uppstår 
(Boyacigiller, 1990). Johansson & Vahlne (1977) ger ytterligare exempel på att kulturella 
skillnader kan bestå av att aktörer tillämpar olika kommunikationsprocesser, men också 
skillnader i hur man ingår affärer med andra parter och andra typer av sociala utbyten. 
 
Även studier som gjorts av Vernon (1966) indikerar att det förekommer skillnader i 
affärsrelationer mellan länder med olika kulturer. Det kulturella avståndet kan komma att 
påverka kommunikationsförhållanden för anställda på ett företag, men även den kontext var i 
beslut fattas (Kogut & Singh, 1998).  
 
Dow & Karunaratna (2006) menar att kulturella skillnader kan öka företagets kostnader 
avseende den tid det tar för den enskilda individen att tolka information som kommer från den 
utländska aktören.Vidare kan detta komma att påverka exempelvis anställdas uppfattning om 
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huruvida det är attraktivt att göra affärer med en grupp individer eller inte (Dow & 
Karunaratna 2006).  
 

2.2.1.2 Språk & kommunikation 
 
Språk är en viktig faktor för internationella relationer (Welch, Welch & Marschan-Piekkari, 
2001). Dow & Karunaratna (2006) beskriver hur språk kan vara skillnader mellan olika länder 
som, enligt många forskare inom området, påverkar den psykiska distansen. Vidare beskriver 
de hur liknande språk skapar effektivitet i kommunikationen. Det finns starka tendenser till att 
företag bör integrera med ett land inom samma språkgrupp vid sina första internationella 
relationer för att minimera risker och skilda krav (Welch et al. 2001). Om företag vill 
expandera globalt måste de dock vid något tillfälle bryta språkgränserna men genom att ha 
testat expansionen på marknader med närliggande språkgrupper har företaget genererat 
kunskaper som många gånger kan förhindra språkbarriärer (Welch et al. 2001). 
 
Anställdas språkkunskaper kan påverka ett företags förmåga att skapa tillförlitliga relationer 
med utländska aktörer (Brannen Piekkari & Tietze, 2014). Problem som kan uppstå avseende 
språket är när information ska förflyttas från en organisation till en annan (Welch et al., 
2001). En integration med ett annat land där det finns språkbarriärer kan därför skapa stor risk 
för blockering av kommunikationsflöden (Welch et al., 2001). Marschan-Piekkari et al. 
(1999) beskriver hur företag då kan använda sig av språkstandardiseringar där båda företagen 
anpassar sin kommunikation till ett gemensamt utomstående språk, många gånger engelska.  
 
Brick (1999) belyser dock att det inte går förlita sig helt på det gemensamma språket då 
företagen kan ha olika förutsättningar till användningen av det gemensamma affärsspråket. 
Aktörerna kommer då kommunicera på ett bestämt språk men tänka på ett annat språk vilket 
kan ha stor inverkan på hur beslut fattas (Brannen et al., 2014). Det gemensamma 
utomstående språket kan bygga på språksystem och tolkningar (Henderson, 2005) vilket kan 
komplicera kunskapsöverföringen samt skapa svårigheter i att uppnå målmedveten 
kommunikation (Brannen et al., 2014). Ett gemensamt yrkesspråk är därför ett konstgjort 
tillvägagångssätt av hur individens tankar kan formuleras och hur de sedan kommuniceras och 
diskuteras, vilket blir en kommunikation baserad på individens uppfattningar (Brannen et al., 
2014). 
 
För att minska risker gällande språket kan språkkunskaper hos de anställda ge anställda ökad 
makt utöver dess formella ställning (Welch et al., 2001). En person med goda 
språkkompetenser kan skapa gynnsamma förutsättningar för att verka internationellt 
(Marschan-Piekkari et al., 1999; Whelch et al., 2001). I syfte att skapa dessa förutsättningar 
för internationella relationer bör företagen fokusera på att placera språkkompetenser på rätt 
ställen (Crick, 1999; Welch et al., 2001).  
 
Allt fler företag integrerar riktlinjer för språket i den kommunikation som förs med externa 
aktörer (Brannen et al., 2014) vilket leder till att det språk som används utformar gränser för 
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vad företaget fokuserar på samt hur de ska kommunicera sina strategiska möjligheter 
(Brannen & Doz, 2012).  
 

2.2.1.3 Kunskap  
 
En annan faktor som anses vara avgörande vad gäller sättet att kommunicera på, samt 
individens förmåga att tolka information, är kunskap. Relationen mellan psykisk distans och 
kunskap är sammankopplad på så sätt att företagens expansions-representanter söker sig till 
de marknader som det finns mest kännedom om samt de marknader som är relativt enkla att 
bekanta sig med. På samma sätt är de därför mindre angelägna att arbeta med marknader som 
anses vara svåra att bekanta sig med (Brewer, 2007). Psykisk distans som Johansson & 
Vahlne (1975) beskriver det, utgår från den grundidé om att det är enklare att inhämta 
kunskap om vissa länder än andra. Detta innebär i sin tur att de länder som det är lättare att 
samla information och kunskap om, är även de länder som är mer lättåtkomliga (Johansson & 
Vahlne, 1975; Brewer, 2007).   
 
Tidigare studier har visat att företag blir mer medvetna genom att operera på internationella 
marknader. Den kunskap företag erhåller genom att etablera sig på internationella marknader 
har även visat eliminering av risker som kan uppkomma i samband med att företaget etablerar 
sig på främmande marknader (Deo Sharma, 2003). Att de väljer etablering på internationella 
marknader innebär alltså att företagets anställda även får lära och inhämta kunskap om den 
kultur som råder likväl som interna resurser och den kapacitet som finns hos de utländska 
företagen på den internationella marknaden (Brewer, 2007; Deo Sharma, 2003).  
 
Företagets internationella verkan består å ena sidan av ett samspel mellan att inhämta kunskap 
om internationell operering och å andra sidan åtaganden gentemot den internationella 
marknaden. Företagen bör därmed ägna tid och resurser åt att inhämta kunskap i form av att 
anställda ges möjlighet att få information och förståelse för den utländska marknaden. Detta 
är av väsentlig betydelse för att i sin tur uppnå önskad framgång (Deo Sharma, 2003).  
 

2.2.1.4 Geografiskt avstånd 
 
Geografiskt avstånd beskrivs av Dow & Karunaratna (2006) som det verkliga avståndet 
mellan två länder. Ghemawat (2001) beskriver det som ett linjärt avstånd som kan påverka 
aktiviteter och därmed den psykiska distansen mellan marknader i två olika länder. Trots 
teknisk utveckling, vilket skapat bättre förutsättningar för transporter och kommunikation 
med andra länder, finns det fortfarande aspekter som kan påverka samspelet mellan företag 
belägna i differentierade länder (Hutzschenreuter Kleindienst & Lange, 2014; Dow & 
Karunaratna, 2006). Det kan vara allt från fysisk storlek till infrastruktur som skapar 
uppfattningar om skillnader mellan företag (Ghemawat, 2001). Infrastruktur kan tänkas vara 
en självklar aspekt som påverkar transporten av varor men denna faktor kan även påverka 
flöden av kunskap och information (Horner, Baack & Baack, 2016).  
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Hutzschenreuter et al. (2014) beskriver även andra friktioner som kan påverka 
kommunikationen i form av kunskap och information om den andra marknaden baserat på 
avståndet och dess tillgänglighet. Det kan vara svårt att övervaka processer i samband med 
det geografiska avståndet och kostnader gällande övervakning ökar om länderna ligger långt 
ifrån varandra (Hutzschenreuter et al., 2014). Produkter som ska transporteras mellan länder 
kan påverkas av det geografiska avståndet då det kan uppstå komplikationer på vägen som 
leder till kommunikationsproblem mellan företagen (Beckerman, 1956; Ghemawat, 2001; 
Horner et al., 2016).  
 
Geografiska avstånd är även associerat med problem i form av samordning (Hutzschenreuter 
et al., 2014; Dow & Karunaratna, 2006). Detta kan skapa hinder på grund av skillnader i 
arbetstider och syn på tillgänglighet vilket skapar osäkerhet i hur fort information kan 
kommuniceras till det utländska landet (Dow & Karunaratna, 2006). Komplexiteten som 
uppstår i samband med geografiska avstånd grundas i svårigheten att samordna 
kommunikation kring en organisations många enheter i form av transport, tidsuppfattning och 
liknande (Hutzschenreuter et al., 2014). Detta tyder på att företag som samverkar med företag 
i länder med längre geografiskt avstånd kan skapa längre psykisk distans till företaget 
(Brewer, 2007). 
 

2.2.2 Psykisk distans och individens förhållningssätt 
     
För att förstå hur en individ fungerar är det viktigt med förståelse för vem individen är och 
hur den verkar i olika miljöer (Sousa & Bradley, 2006). I detta avsnitt presenteras en 
utgångspunkt för hur en individ förhåller sig till de utländska aktörerna i en företagskontext i 
interaktionen med andra länder och vilka egenskaper denne besitter i sin roll med 
internationella aktörer.  
 
Individperspektivet får en stor betydelse i relation till begreppet psykisk distans, då 
individperspektivet kan komma att förklara hur individen kan tolka och omvandla kulturella 
intentioner till handling och därefter ett skapa ett förhållningssätt i interaktionen med de 
internationella aktörerna. Detta med hänsyn till det resonemang som tidigare förts i 
teoriavsnittet där det framkommer att psykisk distans uppkommer hos individen (Sousa & 
Bradleys 2008; Evans et al., 2000; Dow & Karunaratna 2006; Sousa & Bradley, 2006; 
Blomkvist & Drogendjik, 2013; Dow & Larimo, 2009).   
 
Individens variation av uppfattningar och tidigare upplevelser av kulturella skillnader, med 
utgångspunkt i de kulturella distanserna, är det som skapar psykisk distans hos individen 
vilket uttrycks i dennes agerande och förhållningssätt gentemot de internationella aktörerna 
(Sousa & Bradley, 2006). Individperspektivet bidrar på så sätt genom att ge en förståelse för 
hur individen tolkar och omvandlar de kulturella distanserna till psykisk distans som då 
uppkommer i olika grad i det förhållningssätt individen tillämpar i arbetet med aktörerna. De 
kulturella skillnadernas omfattning tenderar således att påverka individens uppfattning om det 
andra landet (Dow & Karunaratna 2006; Blomkvist & Drogendjik, 2013). Forskning har 
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tidigare visat att en lägre grad av kulturella skillnader underlättar den sociala interaktionen 
mellan parterna (Dow & Karunaratna 2006; Blomkvist & Drogendjik, 2013; Sousa & 
Bradley, 2006; Dow & Larimo, 2009). Detta kan antas ha en inverkan på individens psykiska 
distans på så sätt att denna blir mindre, vilket gör avtryck i hur individen upplever de 
kulturella skillnaderna. På samma sätt kan det bli tvärtom vid större kulturella skillnader. 
Dessa återspeglas sedan i individens sätt att interagera med motparten (Sousa & Bradley, 
2008).  
 
Schwartz (1992) intresserar sig för i vilken utsträckning värderingar, erfarenheter och 
sammanslutningar ter sig mellan kulturer. Vidare menar han att den ökade förståelsen för en 
individs länkar till sin kultur och sina erfarenheter skulle berika förståelsen av olika 
situationer. Varje individs egna uppfattningar om hur situationen ser ut och vilka de 
individuella preferenserna är, vilket benämns som värden, blir viktiga inslag för individens 
attityd och beteende (Schwartz, 1992). Detta blir en kompetens i individens personlighet och 
kommer därför ligga som en grund och vägledande principer vid val, tolkning och utvärdering 
(Sagiv & Schwartz, 2000). Feather (1995) beskriver hur de värden som finns hos en individ 
påverkar hur individen reagerar i olika situationer. Vidare beskriver han hur individen, utifrån 
sina upplevelser, skapar positiva eller negativa bilder av situationer vilket blir viktigt för den 
subjektiva bedömningen av en aktivitet. På grund av detta influeras individens uppfattning om 
världen av individens egna erfarenheter (Schwartz, 1992; Sagiv & Schwartz, 2000).  
 
Interaktionen med aktörer i andra länder är en process som kan leda till både framgång och 
misslyckande (Elo, Benjowsky & Nummela, 2015). För att uppnå framgång i interaktionen 
krävs lämpliga kompetenser och beteenden hos de som arbetar i interaktionen (Elo et al., 
2015). Mänsklig interaktion mellan personer från olika länder, samt dess utveckling, är 
viktiga för denna framgång (Muzychenko, 2008; Johnson, Lenartowicz & Apud, 2006). 
Utmaningar i arbetet med andra aktörer kan dock ta mer tid och energi än det ekonomiska 
intresse, som borde vara i fokus, i en affärsrelation mellan två aktörer (Elo et al., 2015). Dessa 
utmaningar i kulturella missförstånd och missuppfattningar kan då skapa känslor hos 
individen som hämmar förtroende och goda relationer (Stier, 2006).  
 
Kompetenser och kunskap hos individen är det som skapar förmågan till effektiva möten 
mellan individer från olika länder (Deardorff, 2006) vilket även är nyckeln till uppbyggnad av 
relationer (Day, Fawcett, Fawcett & Magnan, 2013). Den individuella nivån och den 
individuella interaktionen speglas av känslor, beteenden och uppfattningar skapade av 
mänskliga behov vilket i en affärsrelation är de två individer som hanterar företagets affärer 
(Elo et al., 2015). 
 
Möten mellan två individer kan underlättas med hjälp av en mellanhand, en så kallad tolk som 
hjälper till att tolka båda parters beteendemönster (Elo et al., 2015). En sådan person skapar 
förtroende från båda parter och kan ofta ha en bakgrund i båda parters kulturer vilket kan 
skapa effektivitet i affärsförhandlingar (Wilken & Prime, 2013).  
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Att vi måste fokusera på den enskildes kompetenser i en affärsrelation är enligt Elo et al. 
(2015) en självklarhet men vad som också måste tas hänsyn till är dess tillämpning. Barney 
(1991) beskriver hur kompetenser hos en individ är genuina resurser som är nödvändiga för 
företagens framgång. De kompetenser och kunskaper som individen besitter är antingen 
ärftliga eller inlärda och utvecklingen av dessa påverkas av individuella egenskaper såsom 
personliga erfarenheter, färdigheter och kulturell kunskap. Kompetenserna och erfarenheten 
påverkas även av det kulturella avstånd som finns i form av den nationella skillnaden mellan 
två länder (Johnson et al., 2006). 
 
Elo et al. (2015) beskriver hur flertalet forskare upplever att kompetenser skapas hos 
individen och kan uttryckas i form av social intelligens, känslomässig intelligens och kulturell 
intelligens. Med andra ord hur god förmåga individen har att skapa kunskap om andra 
individer i andra kulturer vilket ger kompetens. Vidare beskriver Elo et al. (2015) att 
kunskaper kan utvecklas genom lärande samt utbildningar men individens beteende kan även 
vara djupt etablerad hos denne själv och vissa av dessa beteenden kan även hindra individen 
från att utveckla och tillämpa sina kompetenser. Detta då de påverkas av individens 
inställning och motivation. Även om inlärda beteenden kan upplevas fungera på generella sätt 
är de starkt etablerade hos varje individ och skapar därför ett behov av förståelse och 
arbetslösningar i syfte till smidig och god interaktion (Khakhar & Rammal, 2012). Social 
interaktion påverkas av upplevda möjligheter och den syn på konsekvenser vissa handlingar 
kan få. Därför kan syftet med interaktionen vara vägledande till båda parters mål (Barreto, 
2012).  
 
Individer i interaktion med andra aktörer har kännetecknats besitta vissa egenskaper för att på 
bästa möjliga sätt skapa en god interaktion och affärsrelation (Elo et al., 2015). Ruben (1989) 
beskriver viktiga egenskaper som förmågan att visa respekt och positivitet för andra individer. 
Vidare beskriver han hur det är viktigt att individen inte är dömande utan kan sätta sig in i 
andras situationer och på så sätt är flexibel för att anpassa sig i olika roller. Ruben (1989) 
benämner även att det är viktigt med förståelse för hur kunskap är individuellt och därför 
behövs en förmåga att förstå och reflektera över den andra partens behov. Genom dessa 
egenskaper skapas förmågan att arbeta med många kulturer samtidigt, individen blir 
anpassningsbar och vet hur denne ska interagera med utländska aktörer (Adler & 
Bartholomew, 1992).  
 
Det är viktigt att individen är öppen för mångfald (Beamer, 1992) vilket kan skapa stress men 
är en förmåga som krävs för att upprätthålla relationer och kunna kommunicera effektivt 
(Bush & Ingman, 2001). Det blir därför viktigt med vilken attityd individen har till relationen 
(Deardorff, 2006). Earley (2002) beskriver hur personer med kunskap och erfarenhet också 
behöver motivation till dessa interaktioner för att kunna använda sina kompetenser. De 
kunskaper individen besitter blir en effektivitet som företaget bör använda sig av och 
uppmuntra för fortsatt goda relationer (Johnson et al., 2006; Deardorff, 2006) 
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2.3 Analysmodell 
 
Utifrån ovan presenterad teori följer nedan en konstruerad analysmodell i syfte att förtydliga 
begreppens användning i denna studie samt visualisera och konkretisera hur de fyra kulturella 
distanserna kan påverka individens psykiska distans och vad detta resulterar i. Med stöd från 
teorin är syftet med analysmodellen att ge en tydligare bild av hur empirin kommer 
analyseras.  
 
Modellens utgångspunkt är det som tidigare i teoriavsnittet beskrivits som de kulturella 
distanserna kultur, språk & kommunikation, kunskap samt geografiskt avstånd. Dessa faktorer 
förväntas sedan påverka individen och dess operativa arbete. Pilen som går från “kulturella 
distanser” innebär med andra ord en påverkan på individen. Individen besitter interna 
egenskaper i form av erfarenheter, upplevelser och kompetens. Detta mynnar ut i det studien 
kallar för psykisk distans vilket är individens förhållningssätt och på vilket sätt denne 
interagerar med aktörer från andra kulturer. Pilen från “individen” till “psykisk distans” 
innebär därför att individen skapar en psykisk distans i form av ett förhållningssätt. Analysen 
kommer därför utgå ifrån de fyra distanserna och hur dessa påverkar individerna som på det 
ena eller andra sättet skapar en psykisk distans i form av hur de förhåller sig till den utländska 
aktören. 
 
Utifrån de teoretiska resonemangen som förts i ovan teoriavsnitt har studien mynnat ut i tre 
antaganden om kulturella skillnader vilka är:  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1: Kulturella skillnader mellan länder påverkar individens interaktion med aktörer i andra 
länder. 

 
2: Ju längre det geografiska avståndet är till det andra landet desto större kulturella 
skillnader upplever den anställde vilket skapar större psykisk distans hos individen. 

 
3: Kulturella skillnader upplevs på individnivå.  
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3. Metod 
I följande avsnitt görs en redogörelse för de metodval som studien baserats på. Avsnittet 
inleds med en presentation av ämnesval, forskningsstrategi och litteratursökning följt av en 
motivering av studiens undersökningsmetod som innefattar val av respondenter och 
datainsamlingsmetod. Vidare beskrivs även analysmetod och databearbetning. Avsnittet 
avslutar med en reflektion och diskussion kring studiens metodval och trovärdighet.  
 

3.1 Undersökningsstrategi 
3.1.1 Ämnesval 
	  
Intresset för att studera hur skillnader mellan länder kan tänkas påverka affärsrelationer 
väcktes efter en diskussion kring egna arbetslivserfarenheter. Författarna till denna studie har 
arbetat på företag som i hög grad interagerar med aktörer i Europa och har därmed haft 
kontakt med dessa gällande olika angelägenheter på daglig basis. Båda författarna har 
erfarenhet kring hur det operativa arbetet med en utländsk aktör kan se ut samt vilka problem 
som kan uppstå i samband med interaktionen med en utländsk aktör. Vidare har författarna 
fått erfara att företagen i viss utsträckning har anpassat sina processer utefter internationella 
aktörers krav och villkor.  
 
Ovanstående resonemang kring de erfarenheter från arbetslivet lade grund till intresset för 
ämnet. Tanken var till en början att studera en enskild process i företaget och hur denna 
påverkas av kulturella skillnader. Efter en hel del litteratursökning uppmärksammades att 
många forskare belyser den problematik som uppkommer i samband med interaktionen med 
internationella aktörer vilket väckte ett intresse att studera just den processen.  
 
Vidare bekräftade litteratursökningen de praktiska problem som uppmärksammats med 
hänsyn till de tidigare erfarenheterna som nämndes ovan. Tidigare forskning belyser även 
avsaknaden av teoretisk enighet gällande hur begreppen psykisk respektive kulturell distans 
bör studeras samt vilka metoder som ska tillämpas i internationella studier. Majoriteten av 
tidigare studier har gjorts med en kvantitativ forskningsansats, det uppmuntras dock till att 
utföra kvalitativa studier inom området. Detta ger i sin tur indikationer på att ytterligare 
forskning krävs för att tydliggöra begreppens användning och applicerbarhet. Det väckte även 
intresse för vad gäller det som kommer att bli det teoretiska bidraget som kommer att bestå av 
att söka förståelse för hur de kulturella skillnaderna upplevs med hjälp av psykisk och 
kulturell distans ur ett individperspektiv, detta genom en kvalitativ forskningsmetod.  
 

3.1.2 Forskningsstrategi 
 
Det finns huvudsakligen två strategier att tillämpa i forskningsstudier inom företagsekonomi, 
vilka är kvalitativ samt kvantitativ forskningsstrategi. Det som skiljer de två strategierna åt är 
metoder för empirisk insamling samt den forskningsansats som väljs (Bryman & Bell, 2013). 
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Enligt Frostensson (2013) används den kvalitativa metoden i syfte att utveckla tidigare 
forskning samt för att öka förståelsen för det specifika område som studeras. Denna studie 
kommer ta en inriktning i en kvalitativ forskningsstrategi. Detta då studien ämnar att söka 
förståelse för hur anställda, med sina egna egenskaper och erfarenheter, upplever kulturella 
skillnader i internationella affärsrelationer.   
 
Kvalitativa undersökningar inom detta område är ovanligt och en stor del tidigare forskning 
inom detta område har förlitat sig på kvantitativa metoder även om vidare forskning ur ett 
kvalitativt synsätt efterfrågas (Doz, 2011). Trots att tidigare forskning i ämnet med största 
majoritet gjorts med utgångspunkt i en kvantitativ forskningsstrategi har en kvalitativ strategi 
valts för att kunna besvara forskningsfrågan. Detta med anledning till att studien ämnar 
beskriva och skapa förståelse av verkligheten genom personliga intervjuer som kan uttala sig 
om den situation som studeras (Bryman & Bell, 2013). Vidare ska de kulturella skillnaderna 
studeras utifrån ett antagande om att de uppstår hos individen, därav ytterligare ett skäl att 
använda en kvalitativ metod då denna syftar till att sammanställa en grupp individers 
uppfattning om verkligheten (Sandelowski, 2000).  
  
Den vanligaste formen av datainsamling av empiriskt material i kvalitativa studier är i form 
av intervjuer (Bryman & Bell, 2013). De kvalitativa intervjuerna syftar till att framhäva 
respondentens uppfattning och perspektiv, vilka i stor utsträckning kan vara ostrukturerade 
när de ska formuleras. Målet med denna studie är att skapa djupare förståelse kring kulturella 
skillnader snarare än att mäta och kvantifiera begrepp. Studien är därmed beroende av att 
utföras på så sätt att det krävs ett mer analytiskt förhållningssätt vilket gör att 
semistrukturerade intervjuer lämpar sig för denna studie då den typen av intervju ger mer 
innehållsrika svar (Qu & Dumay, 2011; Sandelowski, 2000; Bryman & Bell, 2013).  
  
Vid utförandet av vetenskaplig forskning finns det tre ansatser att tillämpa. Dessa är de 
induktiva, deduktiva och abduktiva forskningsansatserna (Bryman & Bell, 2013; Kovács & 
Spens, 2005). Denna studie utgår från en deduktiv ansats, då den används i syfte att 
uppmärksamma den allsidiga forskning som finns om ett specifikt område för att sedan 
appliceras på det som avses studeras (Bryman & Bell, 2013). Insamlingen av information 
kring tidigare forskning om internationella affärsrelationer och internationell handel kom att 
bli underlag för utformningen av den teoretiska referensramen och de kulturella distanserna 
som presenterats ovan. En intervjuguide utformades i sin tur utefter de resonemang och 
antaganden som gjordes i den teoretiska referensramen i syfte att besvara frågeställningen. 
Vidare har även intervjuguiden grundats i olika teman som är tagna ur de kulturella 
distanserna för att intervjufrågorna skulle fånga den teoretiska förankringen.  
 

3.2 Litteratursökning 
 
Studien är baserad på tidigare forskning som beskriver psykisk och kulturell distans. För att 
till en början söka förståelse och inblick i internationell handel och hur kulturella skillnader 
uttrycker sig i tidigare studier, gjordes sökningar av vetenskapliga artiklar som behandlade 
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ämnet internationell handel på en övergripande nivå. Detta gjordes med hjälp av databasen 
primo samt söktjänsten Google scholar, vilket även var till stor hjälp då de artiklar som 
funnits hänvisade till ytterligare studier och forskare som var av relevans för denna uppsats.  
 
Den tidigare forskningen ledde in på begreppen psykisk distans och i sin tur även kulturell 
distans och ökade förståelsen för hur begreppen psykisk och kulturell distans har använts för 
att förklara kulturella skillnader i internationella affärsrelationer. Vidare gav forskningen 
uppfattning om att det råder skiljaktigheter kring hur dessa begrepp ska studeras i 
internationella affärsrelationer. Dessa skiljaktigheter väckte ett behov av att studera 
bakgrunden till varför de uppstått och hur forskare tagit ställning till dessa. Det är även med 
stöd i det resonemanget som studiens teoretiska bidrag formulerats.  
 
För att inhämta kunskap om internationell handel, internationella affärsrelationer och 
kulturella skillnader användes sökord som: International business, International business 
relationships, The international business process, Cultural differences in business och genom 
dessa sökord uppmärksammades begreppen psychic distance och därefter även begreppet 
cultural distance som är de mest vitala begreppen och som används för att förklara hur de 
kulturella skillnaderna mellan länder uppstår.  
 

3.3 Undersökningsmetod 

3.3.1 Val av respondenter 
	  
Bryman & Bell (2013) beskriver hur målstyrt urval grundas i ett urval där författaren 
strategiskt väljer respondenter med utgångspunkt i studiens syfte. Valet av respondenter 
grundades i studiens utgångspunkt om att studera internationella affärsrelationer och de 
kulturella skillnader som kan tänkas påverka arbetet med andra länder.  
 
Datan som använts i studien är inhämtad från tillverkande företag belägna i Sverige i syfte att 
studera hur kulturella skillnader påverkar de anställda i dessa företag, när de samverkar med 
andra länder. Det som valts att studera är det operativa arbetet mellan svenska aktörer som 
arbetar mot kunder och leverantörer i ett land beläget i Europa. Det blev därför av vikt att 
komma i kontakt med företag som verkar på denna marknad och därefter komma i kontakt 
med rätt person med rätt kompetens på företagen.  
 
Det kan finnas en mängd potentiella intervjupersoner till en studie och därför måste 
avgränsningar göras för att datan ska vara av vikt och ge betydelsefull information (Harboe, 
2013). Innan valet av respondenter, gjordes en kartläggning av potentiella företag för studien. 
Då det önskades komma i kontakt med internationella företag ringdes och skickades det ut 
mail till relevanta företag med information om studiens syfte samt vilken typ av respondenter 
som söktes. Det är vid kvalitativa undersökningar viktigt att försäkra sig om att 
respondenterna uppfyller vissa krav i syfte att skapa tillförlitlighet i studiens resultat 
(Jacobsen, 2002). Den person som var första kontakten på företaget skickade i de flesta fall 
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informationen vidare till respondenter som kunde tänkas vara relevanta för studien. Detta 
skapade en trygghet då de anställda på företagen ofta vet bäst var rätt kompetens och kunskap 
finns. Patel & Davidson (2011) beskriver hur det i studier kan vara svårt att få respondenter 
som är villiga att avsätta tid då det kan vara svårt för respondenten att förstå vilket värde 
denne har. Personliga mail skickades därför till de aktuella respondenterna där syftet med 
studien återigen presenterades. Ett alternativ till denna metod hade varit att söka personer på 
specifika avdelningar på de internationella företagen, detta hade eventuellt givit studien en 
mer fördjupad bild av en viss typ av relation vilket hade varit intressant. Vidare hade det 
troligtvis givit access till en större urvalsgrupp som eventuellt hade kunnat bidra med 
spetskunskap inom exempelvis internationell försäljning eller inköp. Eftersom studien avser 
att studera det operativa arbetet valdes ändå att följa administrationens råd till att ta kontakt 
med de som ansågs besitta mest kunskap inom området.  
 
De respondenter som valdes till denna studie blev utifrån ovan resonemang elva personer på 
sju olika tillverkande företag i Sverige med relevanta positioner och arbetsuppgifter. Detta för 
att ha möjlighet att besvara frågor gällande interaktionen i det operativa arbetet med kunder 
och leverantörer i Europa. Det reflekterades över huruvida svaren av de respondenter som 
arbetar på samma företag skulle komma att påverka resultatet. Detta i den mening huruvida 
deras svar eventuellt skulle kunna vara påverkade av gemensam affärskultur eller förutfattade 
meningar samt om dessa skulle generera liknande svar. Det beslutades till sist att trots detta 
låta dessa ingå i urvalet. Detta då studiens fokus utgår ifrån personliga erfarenheter och 
upplevelser, vilket således kom att utesluta de aspekter som kan ha påverkats av 
viss affärskultur och rådande klimat på arbetsplatsen. Vid en sammanställning av empirin 
visade det sig även att respondenternas svar skiljde sig väsentligt, det vill säga att de var 
grundade på individuella upplevelser. Vidare erbjöds samtliga respondenter erbjöds 
anonymitet för att ge studien bästa möjliga förutsättning till djupare information som inte kan 
förknippas till en specifik person eller företag. Detta var något samtliga respondenter 
uppskattade.  
 

3.3.2 Operationalisering av intervjufrågor 
 
Vid utformandet av intervjufrågor är det viktigt att frågorna inte är utformade ledande och 
som på något sätt kan styra respondenten till svar som hämmar individens eget synsätt, till 
förmån för författarens egna åsikter (Jacobsen, 2002). Intervjuguiden i denna studie har sin 
utgångspunkt i teorins fyra kulturella distanser. Eftersom studien är baserad på ett 
individperspektiv utformades frågorna på ett sätt som gav individen möjlighet att själv 
formulera och utveckla sina svar. Området för studien är komplex och de teoretiska 
begreppen kan uppfattas som svåra för den icke insatta. Detta gav upphov till att 
intervjufrågorna var utformade på så sätt att individen skulle ges möjlighet att svara på det 
som frågades, men syftet var att förstå den underliggande meningen och som eventuellt kunde 
ge svar på något mer utifrån de teoretiska begrepp som använts i studien.  
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Intervjuguiden inleddes med frågor om respondenten själv i syfte att lära känna respondenten 
och vilka erfarenheter denne besitter. Detta på grund av att senare i studien kunna ges 
möjlighet till tolkning av de svar som givits, baserat på vem individen är och vad denne varit 
med om. 
 
Den första dimensionen är kultur och de frågor som tog form ur denna dimension fokuserade 
till en början på hur individen själv definierar kultur i syfte att förstå vilken uppfattning 
respondenten har om begreppet. Därefter önskades skapa en bild av hur respondenten 
upplever den europeiska marknaden samt hur denne tidigare kommit i kontakt med kulturella 
skillnader i vid bemärkelse och om detta skapat problem eller hinder i tidigare 
situationer.  Vidare avser denna dimension att ge indikationer på huruvida respondenten har 
uppmärksammat kulturella skillnader i det dagliga arbetet. Frågorna syftar till att undersöka i 
vilken grad respondenten reflekterar över dessa skillnader samt vilken medvetenhet som finns 
kring de kulturella skillnaderna och hur dessa påverkat individen och dennes arbete med 
internationella aktörer. Under intervjuernas gång uppmärksammades det att denna fråga 
upplevdes som svår att besvara då den upplevdes vara bred. Detta märktes också då 
respondenterna började tala om affärskultur i olika sammanhang innan de berörde de 
skillnader som de direkt associerade med nationella skillnader. Denna fråga kunde visserligen 
ha utformats på så sätt att den hade specificerats mer för att undvika missförstånd. Det hade 
också besparat oss tid som gick åt för att förklara frågan för respondenten samt den tid det tog 
att sålla bort irrelevant information i databearbetningen. Anledningen till att denna fråga inte 
specificerats är för att ge respondenten möjlighet att brett reflektera över definitionen kultur 
och vad respondenten associerade med just kulturella skillnader. Detta var även nödvändigt 
för att inte ställa ledande frågor som skulle kunna bli missledande i slutresultatet. 
 
 
Den andra dimensionen är språk & kommunikation, under denna dimension ställdes frågor i 
syfte att skapa förståelse för bland annat individens kompetenser. Genom att skapa förståelse 
för respondentens språkkompetenser, vilket språk aktörerna kommunicerar på samt hinder 
och problem baserade på språket skapades en uppfattning om de begränsningar som kan 
uppkomma i samband med kulturella skillnader i form av språk och kommunikationssätt. 
Vidare är syftet att undersöka om det kan påverka huruvida respondenten upplever 
problematiken i kommunikationssättet samt hur individen anpassar sig i sin kommunikation 
beroende på vilka språkliga svårigheter respondenten upplever. Detta för att eventuellt kunna 
jämföra om olika språkkunskaper underlättar kommunikationen mellan parterna och om det 
finns en skillnad i hur respondenterna upplever språkbristningar hos andra aktörer samt hur de 
hanteras.  
 
Tanken bakom de frågor som tog form ut den tredje dimensionen kunskap grundas på hur 
mycket kunskap en individ har om en annan marknad och om det kan tänkas underlätta 
kommunikationen mellan parterna (Brewer, 2007). Därför blev det viktigt att förstå hur 
mycket och på vilket sätt individen får kunskap om det andra landet både innan och under 
samarbetet. Detta för att se om det finns någon skillnad i hur respondenterna upplever de 



	   22	  

kulturella skillnaderna med utgångspunkt i tidigare erfarenheter, arbetslivserfarenheter och 
kännedom.  
 
Den fjärde dimensionen geografiskt avstånd grundande frågor gällande individens syn på det 
andra landets möjligheter rent praktiskt. Frågorna ställdes i syfte att få information om hur 
individen uppfattar det andra landets geografiska begränsningar eller fördelar i samarbetet 
samt hur de kommunicerar om det uppstår problem på grund av landets belägenhet. Vidare är 
syftet att undersöka om respondenten reflekterar kring skillnader i arbetstid, högtider eller 
andra angelägenheter som kan tänkas vara representativt för ett land och där det skiljer sig 
från det som respondenten är van vid och som är normativt enligt de svenska traditionerna, 
både privat och i affärssammanhang. Vidare avser dessa frågor att ge svar på om 
respondenten anser att denne måste förhålla sig till dessa skillnader och om de påverkar 
arbetssättet på ett märkbart sätt.  
 

3.3.3 Intervjumetod 
 
Vilken form av information som önskas till en studie bör ligga till grund för valet 
datainsamlingsmetod (Merriam, 2008). Denna studie söker svar hos individer och deras 
uppfattningar om kulturella skillnader. Det föll sig därför naturligt att använda intervjuer som 
insamlingsmetod då intervjuaren kommer i direktkontakt med individen. Detta är viktigt då 
individens preferenser och åsikter om de kulturella skillnaderna är studiens fokus i syfte att 
besvara forskningsfrågan. Detta görs med hjälp av studiens teoretiska referensram där fokus 
ligger på just individer. Intervjuer gav respondenterna möjlighet att fritt reflektera och 
uttrycka sina uppfattningar om kulturella skillnader. 
 
När de personer som önskades intervjuas tackat ja bokades möten in med respektive 
respondent. För de respondenter som arbetar på företag i belägna i Örebro utfördes i första 
hand intervjuerna på plats på företagens kontor. Några av de respondenter som arbetar på 
företag belägna i Örebro var dock till stor del på resande fot eller hade begränsat med tid och 
gav oss istället möjlighet till telefonintervjuer. För de respondenter som inte arbetar på företag 
belägna i Örebro bokades telefonintervjuer in. Intervjuerna genomfördes i första hand under 
sista veckan i oktober och första veckan i november. Tre intervjuer genomfördes de följande 
två veckor i november månad.   
 
Två till tre dagar innan intervjuerna, skickades en intervju-presentation ut till respondenterna i 
syfte att ge de en chans att förbereda sig till intervjutillfället. Intervju-presentationen var en 
kort sammanfattning av varje del i intervjuguiden för att ge respondenten möjlighet att innan 
mötet förstå inom vilka områden information önskades. En aspekt att reflektera över är om 
sammanställningen av intervjuns ämnesområden hade valts att inte skickas ut. Utfallet hade 
då eventuellt blivit annorlunda på grund av att de inte haft lika mycket information om ämnet 
och då inte beaktade vad intervjupersonen eventuellt ville höra. Det hade möjligtvis givit mer 
spontana svar men eftersom studien önskar få svar som ligger till grund för respondentens 



	   23	  

upplevelser och tidigare erfarenheter valdes ändå metoden att låta respondenten i förväg få 
kort information i syfte att låta respondenten förbereda sig. 
 
Vid intervjutillfället skiljde sig processen något åt beroende på om de genomfördes via 
telefon eller hos företaget. Jacobsen (2002) beskriver hur fördelen med telefonintervjuer är de 
lägre kostnader som uppstår i form av resekostnader och eventuella lokalkostnader. Vidare 
beskriver han hur telefonintervjuer inte ger ett lika intimt möte med respondenten där denne 
därför kan tänkas våga öppna upp för mer ärliga och utförliga svar. Denna studie fokuserar 
dock på individen och dennes preferenser samt tolkningar. Som Bryman & Bell (2013) 
beskriver kan en telefonintervju missa delar av personligheten hos respondenten såsom 
tolkningar av kroppsspråk och ansiktsuttryck. Det blev därför extra viktigt med frågor om 
individens bakgrund, erfarenheter och fokus på upplevelser i syfte att få en god uppfattning 
om individens personlighet vid telefonintervjuerna. Vid personliga intervjuer med samtliga 
respondenter hade eventuellt mer fokus kunnat läggas på andra frågor än om personen i fråga 
då detta krävdes genom telefonintervjuerna. Genom att det personliga mötet snabbare givit en 
godare uppfattning om personen i fråga hade de andra frågorna fått mer utrymme. 
 
Kvaliteten på intervjuer kan enligt Jacobsen (2002) påverkas av i vilken kontext intervjun 
genomförs i. Inför telefonintervjuerna bokades därför seminarierum vid Örebro universitet i 
syfte att säkerställa kvaliteten på att intervjun kunde utföras i en lugn och tyst miljö. I samma 
syfte bokades möten på intervjupersonernas kontor inför de intervjuer som inte hölls via 
telefon. Detta gjordes även i syfte att ge respondenten möjlighet till att vara på en plats där 
denne känner sig bekväm och trygg. Varje respondent fick innan intervjuns start förfrågan om 
de godkände inspelning av samtalet i syfte att kunna bearbeta svaren i efterhand. Samtliga 
respondenter godkände detta.  
 
Upplägget av intervjuerna kan liknas vid det som inom litteraturen definieras som 
semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer ger möjlighet till anpassning av intervjuguiden 
under intervjuns gång (Bryman & Bell, 2013). Intervjuguiden kom därför att fungera som en 
vägledning för vilken information som önskades från respondenten. Vidare gavs med den 
semistrukturerade metoden möjlighet till anpassning av frågorna efter situationen om så 
behövdes. Eftersom individen är en viktig faktor i studien gavs även möjlighet till följdfrågor 
och förtydligande från respondenten om något var oklart eller om fler följdfrågor behövde 
ställas. Kontentan av intervjumetoden var att i förväg formulera en intervjuguide med 
specifika frågor i syfte att få fram rätt information för studien. Samtliga av dessa frågor 
ställdes inte under intervjuns gång utan anpassades efter de huvudfrågor som fanns i 
intervjuguiden. Frågorna kom även att anpassas och utvecklas från situation till situation. En 
intervju med helt strukturerade frågor hade inför denna studie vinklat svaren för mycket efter 
vad som önskades få svar på eftersom området kan anses något komplext. Alternativet till 
detta hade varit helt öppna frågor vilket givit respondenten utrymme att fritt reflektera över 
sin relation med de utländska aktörerna. Detta är något som kan tänkas ge studien intressanta 
och givande svar men eftersom området uppfattats som relativt komplext behövdes det finnas 
någon form av garanti för att få svar på det som önskades och därför valdes semistrukturerade 
intervjuer.  
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Patel & Davidson (2011) menar att neutrala frågor bör inleda men även avsluta en intervju. 
De intervjuer som genomfördes startades med mjuka frågor om individen själv och efter 
intervjun fick respondenten möjlighet att lägga till svar som personen ansåg var av vikt men 
som inte framkommit under intervjun. Vidare ställdes frågan om respondenten hade möjlighet 
att bli kontaktad igen om fler frågor skulle framkomma eller om något skulle behöva 
förtydligas. Även detta godkändes av samtliga respondenter. Samtliga intervjuers längd föll 
inom intervallet 50-60 minuter.  
 

3.4 Analysmetod 
3.4.1 Transkribering 
	  
När alla intervjuer genomförts avsattes drygt en vecka för transkribering. Vid transkribering 
kan det enligt Patel & Davidson (2011) finnas en önskan om att renskriva en intervju 
grammatiskt korrekt. De beskriver vidare hur detta bör undvikas för att senare i bearbetningen 
av datan ge möjlighet till tolkning av vad som faktiskt uttrycktes under intervjun och inte hur 
det uppfattas i nedskrivna ord. Detta fanns i åtanke vid transkriberingen och informationen 
dokumenterades efter hur ordval och meningsbyggnad formulerades under mötet.  
 
Vid transkriberingen av intervjuerna till denna studie upprättades word-dokument för varje 
respondent. Ljudfilerna spelades upp via ett inspelningsprogram på datorn med hjälp av 
hörlurar i lugna och avskilda miljöer. Detta för att minska risken för störmoment som kan 
tänkas påverka koncentrationen och därmed skapa fel information i dokumenten. 
Inspelningsprogrammet gav även möjlighet att pausa och spola tillbaka om något missades 
eller var otydligt. De transkriberade dokumenten lästes igenom och sammanfattades för att 
sedan skickas till intervjupersonerna i syfte att få godkännande om att informationen kommit 
fram på rätt sätt eller om något behövde korrigering.  
 

3.4.2 Databearbetning  
 
När alla sammanställningar gjorts och respondenterna godkänt informationen startade 
bearbetningen av den insamlade datan. Samtlig empiri lästes först igenom i syfte att få en 
överblick av vad som kommit fram under intervjuerna. Därefter lästes de igenom igen med 
fokus på markeringar och utmärkning av skillnader och likheter mellan respondenterna. 
Därefter upprättades en sammanfattning i tabellform där de mest väsentliga i respondenternas 
svar delats upp i kulturella distanserna kultur, språk & kommunikation, kunskap och 
geografiskt avstånd. Dessa kategorier fastställdes utifrån det teoretiska resonemang som förts 
och uppkom således inte genom empiribearbetningen. Eftersom databearbetningen utgick från 
teorins teman kom studien att formas efter dessa teman. Ett alternativ till detta hade varit att 
bearbeta data helt utan förutbestämda fokusområden. Datan hade då bearbetats och 
analyserats utifrån vad som kommit fram genom empirin och därefter hade olika teman 
kunnat urskiljas. Denna metod hade givit materialet utrymme för andra former av 
uppdelningar och eventuellt andra resultat. Eftersom studien avser att använda sig av, samt 
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fokusera på de teoretiska begreppen psykisk och kulturell distans ansågs det dock viktigt att 
datan bearbetades med hjälp av de teoretiska begreppen.  
 
Sandelowski (2000) understryker betydelsen av att presentera det insamlade datamaterialet på 
ett överskådligt och strukturerat sätt. Tabellen har därför utformats i syfte att underlätta för 
läsaren men även inför analysarbetet. Vidare ska sammanställningen tydliggöra vilka likheter 
och skillnader som finns i respondenternas uttalanden. Detta gjordes med anledning av att det 
i denna studie är av väsentlig betydelse att framhäva varje enskild respondents åsikter och 
uppfattningar. Empirimaterialet har använts för att söka ytterligare förståelse för hur de 
kulturella distanserna påverkar de enskilda respondenterna i deras operativa arbete samt på 
vilket sätt de förhåller sig till dessa skillnader. Detta med grund i de teoretiska ståndpunkter 
som genomsyrar studien. Tabellen har underlättat analysen då den använts som utgångspunkt 
vid utformningen av analysen. De empiriska sammanställningarna av intervjuerna har sedan 
förstärkt och skapat grund för resonemangen i analysen. Den insamlade datan var omfattande 
och gav mycket information som behövdes sorteras. Området, som tidigare nämnt, är 
komplext och de teoretiska begreppen kan vara svåra för icke insatta att förstå. Det var som 
det beskrevs i operationaliseringen av intervjufrågor ibland svårt att få fram rätt information, 
med rätt ställda frågor, utan att blanda in forskningstermer.  
 
Analysen utformades efter de fyra kulturella distanserna och under varje dimension 
reflekteras över samtliga respondenternas upplevelser och förhållningssätt med hjälp av den 
teoretiska utgångspunkten. Som analysmodellen tyder är de kulturella distanserna faktorer 
som kan tänkas påverka individen som i sin tur skapar ett förhållningssätt uttryckt i psykisk 
distans till de här skillnaderna. Förhållningssättet har i sin tur påverkats av individens egna 
egenskaper i form av erfarenheter, upplevelser och kompetens. Under varje dimension har 
därför löpande reflekterats över samtliga individers förhållningssätt i syfte att finna likheter 
och skillnader mellan varje individ. Det kom även att utformas underrubriker för vissa av 
distanserna då denna empiri gav större utrymme än resterande distanser. Underrubrikerna 
formades ur empirin i syfte att skapa struktur för läsaren.  
Individernas förhållningssätt har sedan skapat tre karaktärer som formats ur individernas 
skilda samt lika förhållningssätt. Respondenter kan återfinnas i flera karaktärer då 
förhållningssätten kan skilja sig i olika situationer. Detta speglar vikten av att analysera 
kulturella skillnader på individnivå och inte endast på nationell nivå då individer agerar på 
skilda sätt i olika situationer. Karaktärernas syfte att skapa inspiration för vilka egenskaper 
som passar olika förhållningssätt. 
 
Den insamlade datan har presenterats respondent för respondent i empirin då det är viktigt att 
varje individ ges en rättvis bild för att stödja analysen. I analysen har varje respondent sedan 
delats upp och analyserats tillsammans med övriga respondenter (under varje dimension). 
Denna uppdelning av individerna har sedan mynnat ut i tre karaktärer. Dessa karaktärer är 
skapade av respondenternas egenskaper och förhållningssätt men de speglar inte längre varje 
individ för sig.  
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3.5 Trovärdighet 
 
Merriam (2008) beskriver hur närvaro, tekniker samt ett kritiskt förhållningssätt är viktigt för 
studiens trovärdighet. Trovärdigheten i denna studie har stärkts genom tydliga redogörelser 
och förklaringar till de val och tillvägagångssätt som använts i studiens genomförande. För att 
skapa trovärdighet och en stabil grund har relevanta artiklar använts inom området, samtliga 
är vetenskapligt granskade vilket blir viktigt då studien bygger på argument från dessa.  
 
Bryman & Bell (2013) menar att studier med kvalitativ forskningsansats ska diskuteras utifrån 
ovan nämnda trovärdighetsbegreppet. Vidare menar författarna att trovärdigheten stryks 
genom att de utvalda respondenterna för studien får tillfälle att bekräfta att deras svar 
presenterats på rätt sätt. För att öka trovärdigheten i denna studie har samtliga respondenter 
blivit erbjudna att ta del av studiens innehåll. Detta för att respondenterna ska ges möjlighet 
att se hur deras svar kommit till användning i studiens analys och resultat. Vidare gavs även 
respondenterna möjlighet att läsa igenom sammanställningen av intervjuerna för att kunna 
komma med invändningar och rättelser för att säkerställa transparensen i de svar som kom till 
användning i studiens resultat. Bryman & Bell (2013) beskriver hur anonymitet kan öka 
respondentens förmåga att uttrycka sig. Alla respondenter är i studien anonyma just på grund 
av detta argument. Eftersom studien behandlar personliga erfarenheter och förhållningssätt 
önskades respondenterna ges största möjlighet till att fritt våga uttrycka och reflektera över 
sina svar.  
 
Samtliga intervjuer har inletts och avslutats med neutrala frågor. De frågor som ställts inför 
varje område har ställts öppna för att inte leda in respondenten på ett visst spår. Därefter har 
intervjuguiden fungerat som stöd i syfte att följa en röd tråd om respondenten eventuellt 
skulle bana iväg. Den sammanfattning som skickades till respondenterna innan intervjun 
utformades i en form som inte skulle avslöja allt för detaljerat vad studiens utgångspunkter 
var med anledning till att inte låta sig påverka respondentens svar under intervjuns gång. På så 
sätt har egna åsikter och tankar inte påverkat respondenterna under intervjuerna. Under 
samtliga intervjuer har två personer deltagit i syfte att förebygga missförstånd under 
intervjuns gång. Det gav även möjlighet att hitta viktiga infallsvinklar under tiden intervjun 
hölls utan att distrahera eller störa respondenten.   
 
Guba & Lincoln (1981) beskriver hur det är viktigt att ge läsaren en rättvis bild av den data 
som använts i studien för att på så sätt själv reflektera och kritiskt förhålla sig till om studien 
är applicerbar på andra sammanhang. Studiens fokus är individen och dennes förhållningssätt 
vilket är något som reflekterats över i sammanställningen av den empiri som samlats in. 
Eftersom individen är den analyserade enheten valdes respondenterna att presenteras var för 
sig i syfte att ge läsaren en egen bild och uppfattning om respondenterna.  
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3.5.1 Upprepning     
  
I vilken utsträckning en studies resultat kan upprepas och ges möjlighet att ge liknande 
resultat igen handlar enligt Bryman & Bell (2013) om dess pålitlighet. Merriam (2008) 
beskriver hur beteenden är varierande och kan förändras över tid vilket kan göra det svårt för 
studier att upprepas.  
 
Då studien bygger på tolkningar av individer kan det tänkas vara svårt att upprepa studien och 
få ett exakt likvärdiga resultat. Vid andra studier med andra individer kan resultaten tänkas 
skilja sig något beroende på vem som tolkar dessa. För att ändå skapa kontinuitet i studiens 
utförande har de utvalda respondenterna haft liknande arbetsuppgifter och befattningar. De 
alla arbetar med kunder eller leverantörer i Europa vilket styrker studiens trovärdighet. 
Avslutningsvis har det genom hela studien fokuserats på ett neutralt förhållningssätt med 
öppenhet för förändring. Bästa möjliga utfall för studiens pålitlighet har genomgående 
reflekterats över.  
 

3.6 Metodreflektion 
 
Hade studien genomförts igen hade respondenter av båda könen önskats då samtliga 
respondenter är män. Det är inte givet att utfallet skulle skilja sig men att få med båda könens 
aspekter kunde eventuellt bidragit till ett bredare perspektiv. Många av respondenterna har 
liknande erfarenhet och längd inom branschen vilket kan resultera i att vissa svar liknar sig. 
Detta är något som tagits hänsyn till och det är utifrån de respondenter som omfattas i studien 
resultaten kan baseras på.  
 
Den intervjuguide som utformades användes endast i syfte att intervjun skulle omfatta och ge 
svar på de viktigaste områdena i studien. Trots att de stora öppna frågorna ställdes inledande 
ställdes en del av följdfrågorna då vi inte fick svar på allt endast genom de övergripande 
frågorna. De öppna frågorna hade eventuellt kunnat vara ännu mer öppna för att respondenten 
skulle svara så öppet som möjligt men längs vägen upplevdes att respondenterna inom vissa 
områden behövde lite vägledning.  
 
Bryman & Bell (2013) belyser betydelsen av att genomföra pilotintervjuer för att kunna 
identifiera eventuella oklarheter och misstolkningar i frågeformuleringen. En pilotintervju 
genomfördes men inte på personer som verkade i den kontext som studien ämnar att studera 
individen i. Pilotintervjun genomfördes endast i syfte att säkerställa att intervjufrågorna kunde 
tolkas på rätt sätt. Det kan ha varit lämpligare att utföra pilotintervjun på personer som verkar 
i en företagskontext och som interagerar med internationella aktörer på daglig basis, en person 
som speglar de valda respondenterna. Detta hade bidragit med kännedom om det skulle vara 
nödvändigt att ytterligare förklara och utforma de teoretiska resonemang som intervjufrågorna 
är uppbyggda på.  
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I studien används både telefonintervjuer och personliga intervjuer. De intervjuer som 
genomfördes via personliga möten upplevdes enklare på grund av att det gavs möjlighet till 
tolkning av ansiktsuttryck och gester vilket även Bryman & Bell (2013) menar. Hade studien 
genomförts igen hade fler respondenter sökts där möjlighet till personliga intervjuer var 
möjligt. Vid de telefonintervjuer som gjordes fokuseras dock mycket på personliga frågor och 
upplevelser för att säkerställa att rätt bild gavs av individen.  
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4. Empiri 
I följande avsnitt kommer det insamlade empiriska materialet att presenteras. Materialet 
består av elva intervjuer med personer från sju tillverkande företag i Sverige. Intervjuerna 
kommer att presenteras utefter varje enskild respondents svar som är indelade efter de fyra 
kulturella distanserna. Att varje respondent presenteras separat är av stor betydelse då varje 
individs svar är viktiga att belysa med hänsyn till studiens syfte och synsätt. Respondenterna 
har full anonymitet och nedanstående namn är fiktiva.  
 

4.1 Frank på industriföretaget 
 
Bakgrund 
 
Frank arbetar på ett globalt industriföretag och är utbildad maskiningenjör. Han är 40 år och 
arbetar just nu som inköpschef. Tidigare har han arbetat som inköpare globalt med 
leverantörer i länder som Kina, USA, Storbritannien, Tyskland, Tjeckien, Polen, Baltikum, 
Rumänien och Italien. Frank har arbetat med inköp de senaste 13-14 åren och innan det 
arbetade han som säljare till globala företag i bland annat Frankrike och USA. Frank har alltid 
varit stationerad och arbetat från Sverige. 
 
Den kontakt Frank har haft med de företag han arbetat med har varierat beroende på hur 
problematiskt det varit att arbeta med det andra företaget. I den befattning Frank har idag 
besöker han länderna mindre då hans anställda gör många av resorna. Han reser istället vid 
utsatta tillfällen för att få en verklighetsbild av hur det fungerar hos leverantörerna.  
 
Kultur 
 
Frank berättar att när han tänker på ordet kultur är han väldigt inriktad specifikt på 
arbetskultur. Han beskriver hur han direkt kom att tänka på hur personer agerar i olika 
sammanhang i olika länder och inte alls på kultur i form av konst och litteratur. Kultur för 
Frank är hur leverantörer kan tänkas skilja sig åt mellan länder och hur de uppträder mot 
honom och varandra.  
 
Kulturkrockar är för Frank inte något som förekommit i Europa, han jämför det med Kina och 
tycker att skillnaderna mellan länderna i Europa mestadels är småsaker och inte något som 
skapar obehag eller liknande. De skillnader som ändå finns beskriver han finns i vissa länder, 
tillexempel Tyskland, där han upplever det väldigt viktigt med titlar och vem man 
representerar. Frank har varit med om att representanter demonstrativt inte blivit tilltalade på 
grund av dess rang och vem de representerar, vilket han har svårt att tro skulle kunna ske i 
Sverige. Frank beskriver också, enligt honom, småsaker som han upplevt i form av bland 
annat klädkoder där det kan variera i hur du klär dig inför ett möte. Han upplever att han 
reflekterar och anpassar sig efter om han ska träffa ett större företag, då åker han i kostym 
medan han åker i mer avslappnade kläder om han ska till ett mindre företag där mötet är med 
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någon som eventuellt också arbetar i produktionen. Detta upplever han dock händer i Sverige 
också. För Frank finns det ingen skillnad i hur han som person förbereder sig när han ska 
träffa olika leverantörer. Han tar fram samma fakta och förhåller sig till den, han tycker det är 
viktigt att han presenterar den bild han själv anser är sann. Det som utmärker sig för vissa 
länder enligt Frank är att hierarkin är något starkare. Han beskriver det enligt nedan: 
 
“Jobbar du på kontoret så är du lite bättre än den som står vid Svarven. Den hierarkin eller 
den kulturen upplever ju inte jag så mycket att den finns i Sverige” (Frank, 2017). 
 
I Sverige beskriver han att alla bemöts med samma respekt och man är förnamn och 
smeknamn oberoende av titel. 
 
Franks upplevelse av Europa som en gemensam region är att det i många områden finns 
väldigt god kvalitet samt att yrkesstoltheten är stark. Detta är något han beskriver tidigare 
varit en svensk styrka men som istället gått över till att bli ett signum för europeiska länder. 
Frank tycker dock det är svårt att prata om Europa som en marknad på grund av att han inte är 
säker på om hans erfarenheter egentligen är kopplade till landet eller till de personer han 
träffat. Som ett exempel på det beskriver han hur det i Danmark hänt att chefer inte haft några 
problem med att hänga ut sina anställdas fel och brister. Detta är något han inte vill koppla till 
hela Danmark utan till vem man möter. Både i Danmark och Tyskland har han dock upplevt 
att leverantörer både skrikit och varit högljudda på grund av att de varit oense vilket han inte 
upplevt i Sverige. Återigen påpekar han att detta skulle kunna vara personberoende. Vid dessa 
tillfällen beskriver Frank hur han agerat och uttryckt ett ännu större lugn vilket kan irritera 
den andra parten. Han tror inte på att ge tillbaka med samma mynt utan fokuserar på att lugna 
ner situationen genom att inte ta åt sig av den uppbrusande situationen.  
 
Det kan skilja sig mellan olika länder hur orderhantering ska skötas och där kan det ibland 
krocka i hur man arbetar och vad som är smidigast för varje land. Detta kan påverka vissa 
förväntningar hos de olika aktörerna men utöver det så upplever Frank det affärsmässiga som 
väldigt lika oberoende vilket land de handlar med. Ett undantag beskriver Frank dock, och det 
är betalningen för olika länder. Han ger exempel på Tyskland som använder sig av 
kassarabatter vilket ger aktörer rabatter om de betalar inom eller tidigare än betalningstiden. 
Vidare beskriver han hur Italien jobbar åt andra hållet och kan ibland ta väldigt lång tid på sig 
att betala. Det kan ibland dras så långt att inga leveranser skickas förens betalningarna är 
gjorda. Detta kan enligt Frank underlättas genom förskottsbetalningar och liknande.  
 
Frank tycker oftast att det är spännande med nya kulturer men upplever inte att han anpassar 
sig så mycket efter vilket land den nya samarbetspartnern är ifrån utan processen, menar han, 
är densamma och inget han tar hänsyn till rent geografiskt. Han beskriver även att det på 
företaget finns anställda i tillexempel Rumänien som ser till att företaget syns och hittar nya 
möjligheter. Det som kan skilja sig mellan länder enligt Frank är prissättning, både mellan 
länder och mot Sverige. I det stora hela tycker Frank dock att landsgränser suddas ut alltmer 
och att han uppträder likvärdigt mot länder i Europa, vilket kan förändras om han besöker ett 
land utanför Europa.  
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Språk & kommunikation 
 
Frank upplever att språk är en skillnad att reflektera över. Han pratar uteslutande engelska 
med utländska leverantörer och det räcker enligt honom till 90% av fallen. Han upplever att 
det framförallt i västra Europa inte är några problem. Även i Frankrike menar han, trots att 
många inte anser det. Frank upplever att Tyska är mer gångbart i Östeuropa men de yngre 
generationerna talar idag väldigt bra engelska på grund av att de ofta kommer i kontakt med 
utländska aktörer men också på grund av musik och film i dagens samhälle. Engelskan 
fungerar väldigt bra i de sammanhang Frank möter människor på kontoren. De som arbetar på 
golven upplever Frank dock vara svårare att kommunicera med men han är inte säker på att 
det beror på språkkunskaper eller om de inte vill tilltala aktörer utan att gå via chefen. Frank 
förstår också tyska men det är ingenting han är öppen med utan använder det för att fånga upp 
information som aktörerna tror att han inte förstår. Han upplever att svenska och tyska är 
väldigt likt och genom att förstå vissa ord kan han förstå hela sammanhang. Utöver tyska 
förstår han de nordiska språken samt lite holländska. Något som urskiljer sig är dock danska 
som enligt Frank ibland kan vara väldigt svårt att förstå.  
 
Frank beskriver hur missförstånd kan uppstå i samband med att aktörer använder sig av 
google translate i sin kommunikation och framförallt i skrift. Han har flera exempel på när det 
blivit fel och för honom är det då viktigt att man vågar fråga och är tydlig tillbaka. Han har 
även upplevt att det blivit missförstånd åt andra hållet, när aktören inte förstår honom.  Han 
reflekterar över om det beror på att aktören i det andra landet inte vill förstå eller faktiskt inte 
förstår. Ibland godkänner aktören tillexempel tillgång till information vid själva mötet men 
som sedan inte tilldelas, framförallt gällande kostnader. Då får man enligt Frank ställa krav på 
aktören precis som man gör i Sverige. På företaget som Frank arbetar på finns det anställda 
som talar flera språk. Detta är viktigt framförallt vid tekniska frågor. Det underlättar även att 
det finns andra anställda ute i andra länder som kan eliminera eventuella språkbrister och det 
händer även att han köper in dessa tjänster. Inom företaget Frank arbetar på kan de anställda 
även skicka dokument för översättning som sedan korrekturläses av de språkkunniga på 
företaget. Dessa tjänster används enligt Frank främst när tekniska aspekter ska förklaras så 
båda parter förstår och tycker likadant. Alla tvåspråkiga avtal har även ett bestämt avtal som 
är gällande om en tvist uppstår vilket Frank beskriver som ett sätt att komma runt 
språkbarriärer.  
 
Frank använder flera kommunikationsformer men beroende på vad det gäller så föredrar han 
mail på grund av att informationen finns kvar. Telefonsamtal kan lätt glömmas bort och om 
det skulle bli obekvämt för den ena parten som lovat något är det i slutändan bara ord mot 
ord. Oftast ringer Frank inte leverantörer som sköter sig utan telefonsamtal används mest om 
någon aktör behöver en uppryckning eller liknande. Vid väldigt viktiga ärenden använder han 
sig av både mail och telefon för att bekräfta att allt blivit rätt. Ibland kan Frank dock uppleva 
att det är svårt att tolka en personlighet med dessa kommunikationsmedel. Utöver vanliga it-
policys och liknande finns inga uppsatta riktlinjer på företaget som Frank måste förhålla sig 
till i sin kommunikation med de andra aktörerna.  



	   32	  

 
När Frank beskriver skillnader i språkkunskaper mellan länderna anser han att Holländare, 
skandinaviska länder samt tyskarna är väldigt duktiga på engelska. Han anser även att det blir 
lite mer hackigt ju längre österut man kommer. Han beskriver hur han många gånger anpassar 
sin kommunikation beroende på vem han pratar med.  
 
“När jag pratar engelska med en ryss så låter jag som en ryss och när jag pratar engelska 
med en fransman så låter jag som en fransman” (Frank, 2017). 
 
Utöver det upplever Frank att han behöver vara tydlig och säga saker flera gånger men annars 
är det inte den största skillnaden mellan länder utan mellan de personer man träffar.  
  
Kunskap 
 
Frank beskriver hur han har lärt sig mycket längs vägen men det som utmärkt sig är de 
kunskaper han har fått om vissa områden i Europa på grund av sitt internationella arbete. 
Vissa regioner är enligt Frank duktiga på vissa saker beroende på vad de haft för historia 
vilket givit honom kunskap han inte hade innan. Han ger flera exempel och en av dessa är att 
flera regioner i Slovakien och Ungern är väldigt duktiga på att svetsa på grund av att de 
svetsat mycket till Ryska krigsmakter.  
 
Detta har underlättat hans arbete vid granskningen av nya marknader. Han beskriver hur han 
tittar på vad marknaden har, vad har de livnärt sig på de senaste åren och vad är de duktiga på, 
baserat på vad de har varit med om. Det tankesättet beskriver han har vuxit fram under hans 
karriär. Frank beskriver även att han har svårt och tro att företaget han arbetar på inte besökt 
de flesta länder och blir man osäker på något finns det nästan alltid någon till hands som man 
kan fråga.  
 
Geografiskt avstånd 
 
Frank upplever inte att avståndet till de andra länderna påverkar tillgängligheten avsevärt 
mycket. Vissa länder kan man inte nå vissa tider, han tar England som exempel där man oftast 
inte ringer innan nio men annars fungerar kontorstider i de flesta fall bra i samband med 
samtal och svarstider på mail. Den enda styrkan han kan framhäva för den Svenska 
marknaden är att de kan leverera varor samma dag om så behövs. Frank beskriver dock att 
tillgängligheten ibland kan påverkas men det handlar mer om vilken typ av företag det är och 
inte vilket land. När han får dåligt med svar på mail så beror det snarare på att personerna 
även arbetar ute i verksamheten.  
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4.2 Olof på skogsindustriföretaget 
 
Bakgrund 
 
Olof är 51 år och arbetar på ett globalt företag inom skogsindustrin där han varit i drygt 20 år. 
Han är i grunden utbildad civilekonom med inriktning på internationell ekonomi. Innan han 
startade på företaget och som han beskriver det “drog igång på riktigt” arbetade han med 
orderadministration på mindre företag. Han arbetade även som marknadsassistent på ett 
elektronikföretag där han hade lite internationella kundkontakter. Olof arbetar idag på 
marknadssidan, med försäljning och har gjort det i stort sett hela tiden inom detta företag. I 
dagsläget är han key account director vilket innebär att han har ansvar för företagets 
nyckelkunder. Som key account director arbetar Olof mot en kund som har huvudkontor i 
Norge men tillverkning i Holland, Tyskland, Ukraina, Ryssland, Kanada, Saudiarabien och 
Mexico vilket blir en kontakt som Olof hjälper kunden att hantera. Olof jobbar även med 
kunder i Japan och Sydafrika och har tidigare arbetat med länder över hela världen, med 
undantag för Sydamerika. Hans arbetsuppgifter går ut på att upprätthålla relationer med sina 
nyckelkunder. Det företag han arbetar på fokuserar på långsiktiga relationer som sträcker sig 
över många år. Arbetsuppgifterna innebär därför avtal på lång sikt, som sedan ska 
upprätthållas, utvecklas och underhållas i form av uppdateringar, information, teknik- och 
miljöfrågor.  
 
Olof har varit engagerad många år i utbytesstudenter, både de som kommer till Sverige och de 
som åker från Sverige till andra länder och det var genom detta engagemang han fick upp 
ögonen för hur det var att arbeta internationellt. Olof har alltid varit stationerad arbetsmässigt 
i Sverige men han reser utomlands ungefär 120 dagar per år. 
 
Kultur 
 
Olof beskriver hur kultur för honom är hur människor förhåller sig till varandra, arbetssätt, 
relationer och umgängessätt. Den andra tanken som kom upp för Olof är hur man ser på 
hierarkier, är det viktigt eller inte? hur ser symboler och titlar ut? Är det viktigt att man heter 
någonting specifikt på företaget? I det stora hela tänker Olof på vilken typ av förhållningssätt 
människor har till varandra. Vidare beskriver han hur han reflekterar över skillnader och hur 
andra ser på oss svenskar. Han beskriver att han upplever att vi i Sverige har en platt hierarki, 
alla pratar med alla och kan uttrycka åsikter. Medan andra ställen pekar med hela handen och 
endast vissa bestämmer. Olof tycker därför att det är viktigt att vara lite medveten om hur 
man uppfattas av andra. Han påpekar att det inte är något negativt utan många som arbetar 
internationellt i olika länder är medvetna om att det ser annorlunda ut och att man gör olika på 
olika ställen, men det kan ändå vara viktigt att notera småsaker. I vissa fall upplever Olof att 
man måste visa vilken nivå man arbetar på för att motparten ska förstå att man har mandat till 
att fatta beslut. Han beskriver att om han inte har rätt titel kan det hända att aktören inte pratar 
med honom. Ett exempel där detta förekommit är enligt Olof Tyskland. Vidare beskriver han 
hur det blir viktigare i länder som bland annat Tyskland, Södra Europa, Frankrike och Italien 
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att klä sig och uppföra sig på ett visst sätt om du är chef eller har rätten att fatta beslut. Olof 
beskriver detta enligt nedan: 
 
“Där kan det också vara viktigare, om du är exempelvis chef eller är någon som har rätt att 
fatta beslut att du också måste uppföra dig och klä dig därefter” (Olof, 2017). 
 
Detta för att signalera och vara tydlig med vem som bestämmer, vilket han inte upplever är 
lika vanligt i Sverige. För att underlätta problemet gällande vem som har rätt att fatta beslut 
för Olof en kommunikation med den andra aktören som helt enkelt måste lita på att hans ord 
stämmer. I länder utanför Europa beskriver Olof att  är det mycket mer viktigt med ritualer 
och i vilken ordning saker och ting görs vilket inte är något man behöver ta hänsyn till på 
samma sätt i Europa.  
 
Företaget som Olof arbetar på har försäljningskontor ute i världen som kan stötta och hjälpa 
till vid oklarheter, tillexempel vad som förväntas av den andra aktören, vilken dresscode. Han 
försöker sätta sig in i situationer som, vilken miljö kommer han vara i, vilka ska han träffa, 
hur han tror saker kommer vara. Därefter anpassar och uppför han sig därefter. Vidare 
beskriver han hur företagets relationer sträcker sig över lång tid vilket innebär att han träffar 
samma aktörer flera gånger vilket underlättar anpassningen. Han beskriver också hur 
presentationer och möten är anpassade efter vem han ska träffa. På vissa ställen måste det 
vara mer strukturerat och på andra ställen är det mer en löpande diskussion. Här måste han 
också anpassa budskapet efter vad han tror motparten vill höra och vad som är viktigt.  
 
När Olof ska beskriva sin uppfattning om vissa länder påpekar han att det kanske blir lite 
schablon över det hela men tyskar har ofta ordning och reda och det är viktigt med ordentliga 
genomgångar. Danmark och Holland är väldigt affärsinriktade och fokuserade på att tjäna 
pengar och skapa lönsamhet. De norska kollegorna är mer lika svenskarna, det är inte lika 
formella och de är oftast enkelt att göra affärer med, inte speciellt hierarkiskt. Ibland händer 
det att Olof och den andra aktören inte är eniga, oftast handlar det om diskussioner om 
kontraktet, vem som uppfyller sin del och inte. Frågor om kontrakten kopplar han dock inte 
till kulturen i ett visst land utan kan uppstå var som. Han upplever dock att det ställs vissa 
krav från andra aktörer som han måste anpassa sig till vilket kan påverkas av vilket land 
aktören kommer ifrån men oftast upplever han att det handlar om vilka lagar och regler den 
andra aktören måste förhålla sig till. För att lösa dessa krav och skillnader handlar det enligt 
Olof om att förklara och förstå den andra parten, samtidigt som det är viktigt att den andra 
parten förstår varför företaget Olof arbetar på vill ha det på ett visst sätt. På företaget Olof 
arbetar på finns även legala avdelningar och jurister som han kan diskutera frågor med.  
 
Olof tycker det är jättekul med samarbeten med nya kulturer då han gillar att träffa 
människor, se nya ställen och uppleva nya saker. Han beskriver att det också kan vara 
utmanande, inte på ett negativt sätt utan att han lär sig hur saker och ting fungerar på nya 
ställen vilket har med både kulturen och den nya kunden att göra. Ibland kan det skilja sig 
mellan länder men det kan också skilja sig mellan företag inom samma land. Detta tycker 
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Olof är spännande då han får uppleva andra personligheter, vilken relation de har med sina 
kollegor, vilka som bestämmer och vem som påverkar vem.  
 
Språk & kommunikation 
 
Olof pratar nästan alltid engelska med sina kunder. Han kan prata tyska och tidigare pratade 
de anställda på företaget tyska med de tyska kunderna men generationen idag pratar bättre 
engelska än han pratar tyska och därför pratar han nu engelska med kunderna. Olof beskriver 
att han är väldigt bekväm med att prata engelska men om den andra parten inte känner sig 
bekväm används i princip alltid tolk.  
 
Olof har varit på utbytestermin under gymnasietiden och upplever att han alltid använt sig av 
engelskan. Koncernspråket på företaget han arbetar på är även engelska vilket innebär att all 
kommunikation med de anställda inom koncernen sker på engelska. När Olof läste 
internationell ekonomi läste han tysk inriktning och hade även praktik i Tyskland vilket gav 
honom det tyska språket. Ibland kan det enligt Olof vara svårt med engelskan eftersom de 
flesta han pratar med inte har engelska som modersmål vilket han beskriver blir någon form 
av europeisk engelska, detta beskriver han som: 
 
“Nästan alla som vi pratar med har inte engelska som modersmål. Så alla pratar ju någon 
typ av europeisk engelska, någon slags gemensam minsta nivå” (Olof, 2017). 
 
Han beskriver att detta kan leda till att vissa uttryck kan vara svåra och det blir viktigt att 
fråga flera gånger och vara väldigt tydlig. Det är enligt Olof viktigt att vara rak och ibland får 
man försöka visa med rörelser och bilder. Det finns även anställda på företaget som talar flera 
språk han kan få hjälp av.  
 
Den kommunikationsform Olof helst använder beror lite på situation. Han beskriver att de 
fortfarande pratar mycket i telefon med sina kunder men det blir mer och mer mail vilket han 
tror beror på att allt fler är väldigt upptagna. Han beskriver att telefonsamtalen kan tänkas bli 
mindre på grund av att man inte alltid får tag i den man söker eller ringer olämpligt vilket gör 
det svårt att diskutera vissa saker. Vid mailkonversationer kan den andra parten svara när de 
har möjlighet. Ofta blir det därför vanligt att konversationen startar med ett mail där en 
telefontid bokas in, trots att det kanske endast handlar om ett telefonmöte på 15 minuter. Olof 
beskriver även att skype-möten blir allt mer vanliga, både internt och externt. Olof upplever 
inte att det uppstår så mycket problem av dessa kommunikationsmedel mer än att vid fysiska 
möten ges möjlighet att prata mer än bara fakta. Då får du enligt Olof  mer tid att prata om 
annat vilket ger möjlighet att lära känna den andra aktören personligen vilket leder till att 
kommunikationen efter det inte blir lika strikt och formell. Att träffas fysiskt anser Olof helt 
klart är att föredra.  
 
Det finns inga uppsatta riktlinjer på företaget för hur man bör kommunicera med en aktör i ett 
annat land utan det är upp till varje person att göra det så bra som möjligt. Det finns dock en 
önskan från företaget att de anställda ska vara ute och träffa aktörer personligen, inte bara på 
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kontoren och de personer de har mest kontakt med utan även så många som möjligt när de väl 
är ute på besök. Detta trivs Olof bra med och är något han gjort länge. Han beskriver också att 
det i slutändan är han och hans kund som ska komma överens och trivas med varandra och det 
måste överbryggas med kulturen vilket innebär att de behöver träffas. Det räcker enligt Olof 
alltså inte med skype även om det vid senare tillfällen är väldigt effektivt med bild och 
kameror som kan fånga upp intryck och kroppsspråk.  
 
Olof beskriver att det finns skillnader i språkkunskaper mellan de olika länderna och upplever 
det som att ju längre norrut man kommer i Europa desto bättre blir engelskan. Han upplever 
dock inte att han agerar annorlunda mot någon part utan försöker anpassa samtalet efter hur 
den andra aktören beter sig och hur denne förstår konversationen. Ibland behöver han tala i 
enklare termer och inte bara “köra på”. Så anpassningen beror på vem den andra personen är. 
Han försöker även få bekräftelse och ställer ofta kontrollfrågor.  
 
Kunskap 
 
Innan Olof började arbeta med andra länder hade han mestadels ett allmänt intresse för andra 
länder då han rest mycket som turist. Eftersom han läste tysk inriktning på universitet hade 
han lite mer kunskap om Tyskland än andra länder. Även om alla kunder är olika så upplever 
han efter många års erfarenhet att människor är människor oavsett vilken typ av företag de 
arbetar på, vilket land de kommer ifrån eller vilken kultur de har, det finns alltid en individ 
bakom. Olof beskriver hur de lärdomar han fått under åren skapat en trygghet i att träffa nya 
kunder i nya länder. Han vet vad som behöver kollas upp, vad som ska tas med och vad som 
förväntas, även om det är ett land eller en kund han inte haft kontakt med tidigare.  
 
De möten Olof har med de etablerade kunderna är ofta en fortsättning på tidigare möten vilket 
leder till att han brukar vara noga med att upprätta någon form av agenda på de saker som är 
viktiga att ta upp. Han vill gärna vara den som utformar agendan i syfte att ha lite extra koll i 
förväg på vad som behöver förberedas. Då ges även möjlighet till genomgång av punkterna, 
förbereda praktiska saker som lokal, transport, vilka och hur många som kommer, vilken nivå 
de ska ligga på samt vad som förväntas. 
 
Geografiskt avstånd 
 
Olof upplever att de han arbetar med är tillgängliga alla möjliga tider vilket gör att det inte 
blir så strikt när vissa personer ska kontaktas och inte. Detta beror också på att de pratar så 
pass mycket med varandra. Han beskriver dock att de måste ta hänsyn till vissa helgdagar, 
semestrar och liknande som påverkar hur lätt det är att få tag i vissa personer men ingenting 
som han reagerar speciellt mycket på utan det är något han får lösa praktiskt.  
 
Avslutningsvis anser Olof att när man pratar om kulturer och skillnader så är det något man 
ska vara väldigt medveten om. Samtidigt anser han att man inte ska vara rädd för att det kan 
finnas skillnader. Framförallt inte personer som arbetar i internationella miljöer. Olof 
beskriver hur detta gäller både de själva men även deras aktörer utomlands. Det kommer alltid 
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finnas koder som vi eller de inte förstår och bara för att de är lite annorlunda tycker Olof inte 
att det är några konstigheter för det. Han anser att man kommer ganska långt genom att 
observera motparten. Det är också viktigt enligt Olof att inte tappa bort sig själv på vägen.  
 

4.3 Erik på industriföretaget 
 
Bakgrund 
 
Erik är 56 år och arbetar på ett globalt industriföretag. Idag arbetar han som vice VD och har 
även operativt ansvar för hela marknadsorganisationen på företaget. Eriks yrkesbana började 
för 30 år sedan. 12 av dessa år arbetade han först på ett stort internationellt företag med 
försäljning i hela världen. Under sitt arbete för det företaget bodde Erik även fem år i 
Singapore där han hade ansvar för olika typer av industrier. Därefter startade hans karriär på 
företaget han arbetar på idag där han ansvarar för deras globala försäljning och ansvarar för 
de försäljningschefer som finns på företaget. Det finns även agenter ute på marknaden som 
representerar specifika regioner vilket Erik också ansvarar för. Med andra ord har Erik alltid 
arbetat med försäljning på internationell basis. Erik beskriver hur det var självklart för honom 
att arbeta med försäljning och intresset för internationella affärer har alltid varit väldigt stort. 
Han beskriver att intresset började tidigt och redan som ung tyckte han det var spännande med 
resor och få komma ut i världen vilket har lett honom in på den typen av jobb. Erik har inte 
alltid rest mycket och tror att detta är anledningen till att han sökte sig till jobb där han gavs 
möjlighet till interaktion med andra länder. Erik beskriver också att han gillar det 
oförutsägbara med försäljning då det finns en spänning i det.  
 
Företaget Erik arbetar på är verksam i alla världsdelar så enligt honom finns det inga specifika 
marknader utan marknaden ser han som en enda stor marknad. I deras bransch finns det 
kunder i alla länder eftersom många produkter måste tillverkas lokalt och kunden måste vara 
nära sin kund. I sitt tidigare arbete började han arbeta mot norden och sedan kom ansvaret att 
bli allt bredare mot Europa, Asien, Australien och Nya Zeeland. Om man ser till Europa har 
Erik kommit i kontakt med i princip alla länder, om man även räknar Ryssland och Turkiet. 
Erik reser cirka 80-100 dagar om året i arbetet. Han reser även en del privat till vissa av 
länderna och kan då ta med sig erfarenheter han fått från jobbet.  
 
Kultur 
 
Erik beskriver hur kultur för honom är spännande, helt normalt i hans arbete, intressant och 
för det mesta är det väldigt lika på många ställen. Eftersom affärsverksamheter drivs av 
samma mål så finns det många likheter mellan företagen enligt Erik. Inom det företaget Erik 
arbetar på idag byggs relationer och affärer upp över lång tid och han beskriver det som ett 
äktenskap där man hänger ihop 10-20 år, även längre. Detta upplever Erik som väldigt 
spännande, att företaget har arbetat med olika kulturer ända sedan 60-talet vilket gör att den 
internationella kulturen sitter i väggarna. Det blir därför enligt honom naturligt med 
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internationella kontakter och det mesta är inte speciellt konstigt för honom utan det viktigaste 
är att man är medveten om var svårigheterna finns vilket han beskriver som: 
 
“Internationella kontakter är naturligt och vi kan bara vara medvetna om i vilka länder det 
kan finnas vissa svårigheter och i andra länder så går det till på ett annat sätt” (Erik, 2017). 
 
De svårigheter han upplever är när lagar reglerar transporter av gods till vissa länder. 
Fördelen inom EU är att det inte blir lika svårt med dessa lagar och regler. Det är enligt Erik 
viktigt vid svårigheter att dokumentera väl, skriva avtal och dubbelkolla att båda parter är 
överens. Erik beskriver hur man i andra länder längre bort än Europa kan uppleva 
kulturskillnader i form av hur möten och processer går till, vem man ska hälsa på först, hur 
man sätter sig på ett möte, hur man hälsar, hur visitkortet lämnas fram, vem man börjar tala 
med. Riktigt så starka kulturella skillnader upplever han inte i Europa. Han beskriver att det 
finns skillnader mellan Sydeuropa, Nordeuropa och Östeuropa. Han beskriver också hur det 
kan finnas skillnader bara i att arbeta med Norge, Danmark Finland och han anser att det är 
viktigt att förstå varandra, ta in signaler samt respektera varandras vanor och sättet andra 
arbetar på. I slutändan måste man enligt Erik även våga vara svensk och stå upp för hur vi vill 
ha det, det handlar om att känna sig fram. 
 
När Erik beskriver de olika delarna i Europa upplever han att Sydeuropa såsom Italien, 
Spanien och så vidare har lite mindre struktur i jämförelse med vad han upplevt i Nordeuropa. 
Där blir det viktigt med dokumentation då mycket ibland sköts muntligt. Avtal är dock något 
som alltid upprättas och som båda parter vill utforma och processen går till lite olika beroende 
på om kundens eller företagets mallar används men oftast är detta något som diskuteras fram 
under vägens gång. Det kan finnas vissa krav från olika länder som man enligt Erik måste 
anpassa sig till, vilka dokument som måste finnas, vilken teknik som ska användas. I 
Tyskland till exempel beskriver han hur vissa produkter måste vara märkta på vissa sätt. 
Lokala lagar måste tas hänsyn till även om länderna ligger inom EU. Vidare beskriver han hur 
han känner igen det Skandinaviska beteendet gällande noggrannhet av arbetsmiljöfrågor hos 
framförallt Frankrike och Tyskland.  
 
Språk & kommunikation 
 
Erik pratar främst engelska med de utländska aktörerna och beskriver att detta affärsspråk 
blivit allt mer vanligare än när han själv började arbeta internationellt. Han upplever att de 
flesta företagen talar engelska, sen finns de fortfarande de som inte vill prata engelska, eller 
inte är säkra på engelskan och vill använda det lokala språket, då använder de agenter som 
översätter i det landet. Han beskriver hur detta fortfarande händer i bland annat Tyskland 
ibland men engelskan börjar ta över som affärsspråk i hela Europa. Erik pratar engelska, 
finska och kan förstå tyska men han föredrar att tala engelska med alla aktörer. Han föredrar 
även att den tyska aktören pratar engelska och om de inte gör det även fast han vet att de kan 
engelska så brukar han pressa dem lite till att övergå till engelska.  
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Även om engelskan är affärsspråket så är det enligt Erik alltid en stor fördel att kunna det 
lokala språket i det land man arbetar. Han anser att det skapar fördelar i kulturella 
sammanhang på grund av att man lär sig förstå människor och kulturen på ett helt annat sätt. 
Det är även en styrka med breda språkkunskaper i det företag man arbetar på enligt Erik. Det 
företag han arbetar på har flera språkkunniga som han själv använder sig av vilket han 
upplever skapar en annan relation och närhet till motparten. Han beskriver också hur det är 
viktigt att motparten förstår och hur han måste känna av situationer. Det är också viktigt att 
den andra aktören vågar säga till om denne inte förstår och behöver någon som översätter. 
Han beskriver hur han upplever att många är på samma nivå eftersom de flesta inte har 
engelska som modersmål och därför har lite olika brytningar som alla parter måste anpassa sig 
till, detta beskriver han enligt nedan: 
 
“Man är ändå på nått sätt på samma nivå och vi förstår varandra. Så några pratar med 
svensk brytning och andra pratar med tysk brytning och andra med italiensk brytning. Det är 
charmigt” (Erik, 2017). 
 
Erik tycker det är viktigt att korrespondera tydligt, både muntligt och skriftligt. Det ska vara 
enkelt och man ska undvika prosa i affärskorrespondens, om man inte vill dölja något. 
Budskapet ska vara avskalat och tydligt samt inte för långa meningar. En bra fråga i 
internationella samarbeten är enligt Erik att fundera på vem mottagaren är och hur den kan 
tänkas uppleva det jag förmedlar. Därefter kan man lägga sig på en viss nivå i språket så man 
blir förstådd och håller sig till fakta.  
 
Erik kommunicerar via mail, telefon och personliga möten men mail är det vanligaste. Han 
beskriver att han föredrar alla tre kommunikationsmedlen beroende på situation. Mail har 
enligt Erik sin styrka i att ge möjlighet att bekräfta saker men ger mindre möjligheter att göra 
utvikningar. Ofta börjar Erik kontakten via mail, sedan träffas de och efter träffen är det 
enklare att använda telefon då man fått ett ansikte på personen i andra änden. 
Kommunikationsmedlen används med andra ord i olika syften. Erik beskriver också att vid 
mailkontakt uttrycker vi oss som vi tänker på svenska och när man skriver ner det i mailform 
på engelska kan det bli helt fel. Han beskriver hur det till och med kan låta förolämpande. Det 
är därför viktigt enligt Erik att vara försiktig och man bör vara ganska bekväm med det språk 
kommunikationen sker på. Det är också viktigt att tänka på vilken formalia man använder vid 
mailkontakt så fel signaler inte skickas till den andra aktören. Erik beskriver hur detta säkert 
hänt i hans kommunikation och att det kan skapa en irritation som sedan måste repareras men 
i grunden anser han att det bottnar i eftertanke och att hålla sig till affärskorrespondens. Erik 
beskriver att det är viktigt med bekräftelser på att man förstått saker rätt, våga fråga flera 
gånger, hitta vägar som gör att man förstår samt få kvitto på att motparten också förstått. 
Detta är enligt Erik alltid viktigt när två personer talar engelska och ännu mer viktigt om 
någon annan part har tolkat. Vid översättning är man enligt Erik inte helt säker på att 
översättaren beskrivit ordagrant vilket ger ännu fler indikationer på att säkerställa att båda 
parter förstår varandra genom bekräftelser. Han beskriver det enligt nedan: 
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“Är man beroende av översättningen, då är det lurigt för att man är ju inte säker på att den 
som översätter säger ordagrant det som du har sagt“ (Erik, 2017). 
 
Det finns enligt Erik inga uppsatta riktlinjer på företaget för hur man bör kommunicera utan 
han beskriver det som helt individanpassat. Idag skulle Erik inte påstå att det finns skillnader i 
språkkunskaper mellan länderna i Europa. Förr kunde han tänka länder som länder men idag 
fokuserar han mer på vem personen i landet är. Därefter anpassar han sin kommunikation. Det 
handlar istället enligt Erik om individen kan språket eller inte och landsgränserna suddas 
därför ut. Många börjar även, som han nämnde tidigare, bli väldigt duktiga på engelska. Även 
länder som Tyskland och Frankrike, som tidigare velat tala sina egna språk, börjar förändras 
successivt.  
 
Kunskap 
 
Erik beskriver hur arbetet med internationella relationer leder till att man lär sig hela tiden, 
man blir präglad av att arbeta med andra länder och få uppleva små och stora skillnader. Han 
beskriver hur han tror sig vara påverkad i sitt sätt att kommunicera. Han beskriver hur han 
tagit till sig britternas imponerande sätt att uttrycka sig, strukturen som finns i Tyskland, den 
kreativitet som finns i Sydeuropa, drivet som finns inom Östeuropa och så vidare. Han vill 
inte peka på något specifikt som varit en extra viktig lärdom utan menar att han har präglats 
av den miljö han befunnit sig i och framförallt de människor han mött. Vidare trycker han på 
att oavsett vilket land man kommer ifrån träffar han fantastiska människor som ger honom 
kunskap på individnivå.  
 
Om Erik behöver mer kunskap om något land så finns det agenter som kan hjälpa till i de 
olika länderna. Dessa kan hjälpa till med bland annat förberedelser så som klädkoder och hur 
möten går till för att kunna vara mentalt förberedd. Erik upplever dock inte att han känner 
någon viss osäkerhet i hur han ska hantera den Europeiska marknaden och anser att det är 
ganska standardiserat. Han upplever att han kan åka till de flesta länderna i Europa och känna 
sig bekväm med att hantera dessa relationer. Det blir mer en anpassning till den typ av 
människor han träffar och samtalar med.  
 
Geografiskt avstånd 
 
Även om det geografiska avståndet inte är jättelångt till länderna i Europa kan Erik uppleva 
att svenskar är morgonpigga, vi tycker om att börja tidigt och gå hem tidigt. Erik upplever att 
svenskarna har aktiviteter på eftermiddagarna som ska hinnas med. Tillexempel hjälpa till 
med träningar för ungdomar eller annan föreningsaktivitet vilket han tror är ganska unikt. 
Detta leder till att den andra aktören kan uppleva det svårt att få tag i någon efter fem-tiden 
medan andra länder är igång mycket senare på morgonen. Han upplever att telefonsamtal från 
Europa ytterst sällan kommer före klockan nio på morgonen, samtidigt som svenskarna varit 
igång ett par timmar. Han upplever också skillnader i middagstider mellan Sverige och andra 
länder. Allt detta leder till att arbetsdagen har stora skillnader där de fortfarande krockar 
väldigt mycket då tillgängligheten inte blir densamma.  
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En annan skillnad som Erik upplever är semestrar vilket kan påverkas av det geografiska 
avståndet. Vi svenskar har vår semester i Juli medan övriga Europa har i augusti. Detta kan 
vara svårt att förstå och blir problematiskt enligt Erik på grund av att det är två hela månader 
som kommer i kläm vilket kan skapa en diskussion. Europa är även flexiblare beskriver Erik, 
de stänger ofta inte helt utan fördelar ut semestern och detta är något företaget Erik arbetar på 
har anpassat sig efter. Verksamheten är nu aldrig helt stängd utan har förändrats och anpassat 
sig efter Europa och efter deras krav.  
 
Avslutningsvis beskriver Erik hur människor i en affärskontext kan vara ganska formade. 
Även om de är från olika länder så handlar det i slutändan om affärer där kompanjoner 
samarbetar och respekterar varandra vilket leder till att världen blir allt mer gemensam.  
 

4.4 Paul på företaget inom pappersindustrin 
 
Bakgrund 
 
Paul är 46 år, han arbetar på ett globalt företag inom pappersindustrin och har läst fyraårig 
teknisk linje på gymnasiet vilket då kallades för gymnasieingenjör. Därefter läste han fyra år 
till exportingenjör vilket han beskriver var inriktat mot det han gör idag och han jämför det 
med de som idag kallas civilingenjörsutbildning. Dock var utbildningen fokuserad på språk 
och Paul läste tyska ett av de fyra åren. Han var även en termin på utlandsstudier i Tyskland. 
Efter studietiden började han arbeta i Stockholm på en agenturfirma där han arbetade som 
säljare. Han beskriver att han arbetade där i två år och hade mest kontakt med Nordiska 
länder. Efter detta började han på ett internationellt företag och arbetade i tio år som Sales 
Manager. Arbetet där innebar kontakt med Tyskland, England och Holland, Indien, 
Arabländerna och en del Östeuropeiska länder. Efter dessa tio år började han på ett annat 
internationellt företag som Key Account Manager och hade hand om några av företagets 
nyckelkunder i tio år. Sedan hade Paul en kort period på ett annat företag som 
kontraktshandläggare. Tyskland har varit ett genomgående land som Paul arbetat med på 
grund av hans tyska inriktning på universitetet och tack vare att han behärskar språket. Han 
har även rest mycket privat i Tyskland. Paul beskriver hur han har ca 20 års erfarenhet av 
internationella affärsrelationer. Idag arbetar han mot Tyskland, Österrike Schweiz, USA och 
Frankrike. De arbetsuppgifter han har mot dessa länder idag på företaget är att ta hand om 
relationen, utveckla nya affärer med aktörerna, upprätta lönsamheten och reda ut oklarheter. 
Paul arbetar även med att hitta nya kunder i Tyskland, Schweiz, Österrike och Frankrike.  
 
Paul har alltid varit stationerad i Sverige men reser sammanlagt ett par veckor per år. Han 
beskriver att det är väldigt kundstyrt och resorna beror på vad som behöver diskuteras. Han 
upplever inte att det är speciellt dyrt eller långt vilket underlättar möten. 
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Kultur 
 
Paul beskriver först hur kultur för honom privat är restauranger, fotbollsmatcher och muséum 
men när han väl sitter på jobbet tänker han på affärskultur såsom hierarkier, beslutsvägar, 
formalitet och hur vissa är mer uppstyrda än andra. Inom Europa upplever Paul att det är mer 
homogent inom affärslivet på grund av att det blir någon form av anpassning för att likna 
varandra mer och mer. De kulturella skillnaderna upplever han istället mer privat och i 
semester-sammanhang.  
 
Paul gör en jämförelse med Tyskland och Frankrike där han upplever att Tyskland är mer 
formellt och har mer hierarki där flera personer ska vara med och bestämma, medan det i 
Sverige är många som får fatta beslut och organisationer är ganska platta. Tyskland är enligt 
Paul också mer metodiska vid utredningar av fel och brister än svenskarna och de förväntar 
sig därför väldigt utförliga planer på hur saker lösas vilket han beskriver nedan: 
 
“Sen har de ju tror jag ett väldigt metodiskt sätt att reda ut saker i Tyskland, om det är en 
reklamation eller ett fel eller en brist. Som kanske är mer metodiskt än vad vi gör i Sverige. 
De förväntar sig ju en väldigt tydlig plan för hur vi ska få rätsida på sådana saker” (Paul, 
2017). 
 
Tyskarna kan ta upp alla möjliga kostnader enligt Paul som de vill att det svenska företaget 
ska stå för vid reklamationer och då får Paul diskutera och stå på sig men det kan ibland bli 
långa diskussioner. Paul beskriver hur han önskar att han kunde säga att han anpassar sig efter 
varje land men han tror inte att han gör det. Han tror istället att han har ett arbetssätt som inte 
justeras speciellt mycket beroende på vem han pratar med. Han påpekar att han möjligtvis 
tänker på hur han formulerar sig till tyskar just för att det är viktigt med titlar och formalitet.  
 
Paul fortsätter att prata om Tyskland och upplever att de kräver hög kvalitet på det som 
levereras, de använder sig av kassarabatter där de får betala ett mindre belopp om de betalar 
inom viss tid vilket svenskarna inte använder sig av. Han beskriver att det kan skapa lite 
förvirring i de svenska systemen men är något de får anpassa sig till. Paul har gjort mycket 
samarbeten och upplever att svenskar anses som ganska lätta och okomplicerade att göra 
affärer med. Han beskriver också hur det i hans arbetsuppgifter ingår att hitta nya samarbeten. 
 
Språk & kommunikation 
 
Paul talar oftast engelska med de utländska aktörerna men om det är tysktalande länder håller 
han sig till tyska. Han beskriver att han tycker det är kul att föra kommunikationen på tyska 
då han läst mycket tyska och det ligger i hans intresse att hålla dessa kunskaper vid liv. Han 
beskriver också hur språk är en färskvara. Paul upplever att Tyskland förr i tiden varit mindre 
bra på engelska men att det mer och mer börjar förändras när den yngre generationen kommer 
in, dock inte i samma utsträckning som i Sverige. Att de börjar bli duktigare leder till att de 
automatiskt börjar prata engelska med Paul men blir positivt överraskade och glada när han 
kan tala deras modersmål vilket han beskriver som: 
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“Men fortfarande så är det jätte många, upplever jag i alla fall, som blir glada och positivt 
överraskade när de kan kommunicera på sitt eget språk” (Paul, 2017). 
 
Han tror även att relationen blir starkare om han kan bemöta aktörerna på deras modersmål. 
Med de andra länderna talar han dock engelska. Tyska är något Paul har talat med tysktalande 
aktörer sedan 20 år tillbaka. Paul upplever tillexempel att Frankrike skiljer sig lite och vissa 
av deras kunder är mindre bra på engelska och då är det viktigt att ta hjälp av de inom 
företaget ute i Europa som kan franska. Han upplever att de engelska kunskaperna inte är lika 
utspridda i Frankrike. Paul beskriver också hur han gärna hjälper till med tysk tolkning inom 
företaget om det skulle behövas.  
 
Ibland uppstår det missförstånd i kommunikationen beskriver Paul, antingen misstolkning av 
ord vilket leder till att de skickar fel vara men då är han noga med att föra en tydlig 
kommunikation om problemet. Paul upplever också att man förr i tiden ringde till varandra 
mycket mer i affärslivet. Nu går det mesta via mail vilket gör att mycket information går fram 
och tillbaka där det kan bli en hel del frågor och förtydligande. Som Paul beskrev sker allt fler 
konversationer via mail men om något är väldigt brådskande föredrar han att använda telefon 
då det ger möjlighet till diskussion. Ibland upplever han vid användningen av mail att det är 
svårt att veta när den andra aktören nås av informationen. Dock tycker han det är positivt att 
maila då hela konversationen sparas och det är enkelt att följa vad som sagts. Det ger även 
möjlighet att tänka till och vara extra tydlig. Han upplever att det finns en större risk för 
missförstånd via telefon om någon uttrycker fel ord och han kan bli fundersam på vad den 
andra parten sa i efterhand. Han beskriver också att det är vanligt att man skickar ett mail efter 
telefonsamtalet och bekräftar vissa punkter. Det finns inte några uppsatta riktlinjer på 
företaget för hur de anställda bör kommunicera med andra aktörer.  
 
Paul upplever att det finns skillnader i de engelska språkkunskaperna mellan länder och tar 
Frankrike som exempel där han nästan alltid är övertydlig i sin kommunikation. Han upplever 
också att han anammar hur fransmännen talar och försöker använda liknande ord. På samma 
sätt kan det vara med Italien, Spanien och Portugal. Han tycker att Holland är väldigt duktiga 
på engelska och är då mer avslappnad i sin kommunikation. I det stora hela anser han att han 
är som en kameleont då han automatiskt anpassar ordvalen efter individ.  
 
Kunskap 
 
Innan Paul började arbeta internationellt hade han som tidigare nämnt mest kännedom om den 
tyska marknaden. Den marknaden hade han under studietiden fått kunskap om historia, 
geografi och samhällskunskap vilket är en fördel när relationer byggs upp och när man ska 
prata om annat än just affärer.  
 
Om det är något som Paul inte har kunskap om gällande den andra marknaden så ser han till 
att fråga kunden och fokusera på vad de förväntar sig av honom. Han upplever också att han 
inför möten förbereder sig på samma sätt oberoende på vilken aktör det är och vart den 
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kommer ifrån. Det viktigaste för honom är att vara påläst om deras affärer, nyckeltal och 
produkter vilket han beskriver nedan: 
 
“Mina förberedelser inför ett kundbesök är att vara påläst om våra affärer liksom. Att man 
har klart för sig, nyckeltal och produkter och det försöker man ju förbereda ganska lika 
oavsett vart jag åker” (Paul, 2017). 
 
Paul beskriver att han tycker det är väldigt roligt att arbeta med aktörer på den europeiska 
marknaden samt göra affärer med andra länder. Han upplever att han lär sig mycket om språk 
och hur man skriver. Han lär sig också mycket av att resa i dessa länder och allt fler 
situationer blir av vana. Han beskriver hur han de första gångerna var lite nervös men att 
erfarenheterna har neutraliserat många situationer.  
 
Geografiskt avstånd 
 
Paul upplever inte att det geografiska avståndet påverkar integrationen speciellt mycket. Han 
upplever att det är samma arbetstider. Han jämför återigen Tyskland och Frankrike och 
upplever dock att Tyskland eventuellt kan kännas närmare om man ser till tillgänglighet och 
transport. Han påpekar också att det inte finns några problem gällande telefonsamtal och 
mailkonversationer utan det mesta är likadant. Ibland upplever han att någon helgdag krockar 
i kommunikationen men det tycker han inte är några större problem.  
 
Avslutningsvis beskriver Paul hur det vore bra om man kunde anpassa sig efter kulturer i 
Europa men exakt hur man gör det är Paul lite osäker på. Han agerar efter det han själv anser 
vara bäst. Han tror också att internationell handel skapar mer homogena marknader och att 
olikheter suddas ut genom åren. I och med EU upplever Paul att spelreglerna blir allt mer lika 
och ibland kan skillnaden mellan Norge och Sverige vara större än mellan Sverige och 
Tyskland.  
 

4.5 Ove på företaget inom pappersindustrin 
 
Bakgrund 
 
Ove är 43 år och utbildad ekonom med inriktning mot marknadsföring och språk. Han arbetar 
som industry group manager på ett globalt företag inom pappersindustrin. Arbetsrollen 
innefattar både produkt-, affärs- och marknadsutveckling. Vidare innebär arbetsrollen att 
genomföra marknadsföringsaktiviteter samt söka nya kanaler att driva dessa genom. Han 
arbetar mot aktörer runt hela världen som Kina och USA. De länder han arbetar med i Europa 
är Ryssland, Turkiet, Spanien, Portugal, Tyskland, Belgien och Polen.  
 
Dessa länder har han kontinuerligt interagerat med i totalt 20 år men genom olika 
yrkeserfarenheter från andra bolag än det han arbetar för idag. Han har även varit stationerad 
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på ett kontor i Tyskland under tre år där han arbetade med marknadsutveckling. Ove har 
regelbundet rest till dessa länder, både privat och i affärssammanhang. 
 
Oves arbetsuppgifter i sin roll i interaktionen med dessa länder omfattar såväl så kallad 
“marknadsscreening” som att bistå befintliga kunder med teknisk support, 
reklamationshantering och offerering. Dessa arbetsuppgifter inkluderar daglig kontakt med 
både agenter och representanter från de europeiska företagen.  
 
Kultur 
 
Ove framför att kulturbegreppet är brett för honom. Han menar att det kan vara allt från 
affärskultur till finkultur. Vidare uttrycker han att begreppet associeras med olika individers 
sätt att bete sig och hur individen förhåller sig till vanor. De olikheter han fått uppleva i 
affärssammanhang är att det skiljer sig i olika taktiker och tillvägagångssätt i olika situationer. 
Han nämner att han som svensk är van vid konsensustänket där det faller sig naturligt att nå 
en slags medelpunkt. Han upplever att han som svensk inte är allt för hård och ibland ger han 
vika för att möta någon på mitten.  
 
“I Sydeuropa är det en del som gråter väldigt. Det är för högt pris och alltid fel. Mycket gnäll 
då kanske. Men i Tyskland jämförelsevis, så brukar de ofta förstå erbjudandet och då är det 
inte så stor diskussion kring det. Det brukar vara mer likt Sverige då, att man kommer 
överens ganska snabbt“ (Ove, 2017). 
 
Kulturkrockar har Ove upplevt i form av att individer som han har varit i kontakt med i 
framförallt Sydeuropa har en förmåga att visa mer känslor i sitt bemötande och sätt att hantera 
motgångar. Dessa kan uppkomma när det exempelvis blivit fel i leveranser eller när det råder 
skilda åsikter angående prissättningen. Det är inte ovanligt att individer som han kommer i 
kontakt med uttrycker sitt missnöje i form av ilska och gråt. Han gör därefter en tydlig 
jämförelse med Tyskland där han i motsats upplever att tyskarna brukar förstå erbjudandet 
direkt och det leder sällan vidare till större diskussioner. Däremot påpekar han att det i 
Tyskland är väldigt hård jargong och tydligt med hierarkier, jämfört med relationen med de 
brittiska aktörerna där samtalen genomsyras av humor och ett mer avslappnat förhållningssätt.  
 
Vidare har han uppmärksammat att det förekommer skillnader i värderingar, normer och sätt 
att se på saker mer österut och nämner Turkiet som exempel. Han nämner också att han 
upplevt i möten med individer både i Östtyskland och i Öststaterna, att det är vanligt att de 
visar upp en mer personlig sida där de berättar om hur de har haft det och vad de upplevt 
tidigare i livet. Ove understryker att det inte är det man är van vid i affärssammanhang som 
svensk. Han berättar även hur det skiljer sig i frågor om beslutsfattande och besluten måste 
ofta gå i en hierarkisk ordning vilket innebär att de individer han möter ofta inte kan ta 
besluten själva.  
 
Ove berättar hur han i dessa lägen får agera genom att visa sig förstående för motparten. Han 
understryker att han tycker det är viktigt att göra detta för att bilda sig en uppfattning. Han 
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påpekar också att han anpassar sig utefter situationen och relationen med motparten. Vidare 
förklarar han att han upplever det enklare när det finns en etablerad relation, då han vet var 
gränsen går. Han berättar att i vissa situationer har han fått säga ifrån och tacka nej till att göra 
affärer.  
 
Oves uppfattningar om den europeiska marknaden är att det är förhållandevis enkelt att ingå 
affärer med nordeuropeiska länder som England och Tyskland. Medan det blir lite mer 
komplicerat ju längre syd eller österut i Europa det gäller. Det som skiljer sig i dessa fall är att 
aktörerna har en annan prisbild som kan antas vara orealistisk, menar han. Han berättar även 
att det är likadant gällande reklamationer, att det är vanligt att sydeuropéer har en annorlunda 
uppfattning om vad det är som ska ersättas och kan komma att kräva kompensation för 
merkostnader som uppstått utöver den defekta produkten. Ove berättar att han kanske inte i 
alla lägen tycker att motparten är transparent men han får anpassa sig utifrån läget och då be 
om kompletterande uppgifter. Han menar att utifrån diskussioner fram och tillbaka kan 
parterna hitta bästa möjliga lösning.  
 
Språk & kommunikation 
 
Ove talar engelska, tyska, franska och spanska med de utländska aktörerna. 
 
“Man undviker de språk man inte är bäst på. Man får vara smart, man kan säga några fraser 
men om man inte behärskar språket helt så hamnar man lätt i underläge till slut. Så man 
testar sig fram och ser efter hur det känns“ (Ove, 2017). 
 
Samtidigt påpekar han att han inte använder modersmålet i de lägen han kan komma att 
hamna i underläge. Detta kan hända exempelvis i en förhandling eller om han hamnar i ett 
läge där man inte behärskar språket helt. Han menar att han får vara vaksam med språket i 
dessa lägen och då väljer han engelska framför modersmålet. Ove upplever att han i övrigt 
behärskar det engelska språket fullständigt och känner sig bekväm med att tillämpa det i sin 
dagliga kontakt med samtliga av de europeiska aktörerna. Han har mer eller mindre använt 
det i yrket i 20 år. Han berättar att han lärt sig tala franska, spanska och tyska redan från 
högstadie- och högskoletiden, men också genom intensivkurser.  
 
Ove berättar att trots att han behärskar språken bra så kan det ändå uppkomma missförstånd. 
Han ger exempel på att när det är många variabler inblandade så kan det lätt bli missförstånd. 
Det handlar då oftast om vissa funktioner som han inte begriper. I dessa lägen får han be om 
en tydligare förklaring för att få svar på vad som efterfrågas. Han har även varit med om att 
någon aktör haft svårt att tyda honom språkmässigt, han berättar att han i dessa situationer fått 
gestikulera och repetera tills det att motparten förstår budskapet. Det finns andra som besitter 
språkkunskaper på företaget som Ove jobbar på, som han också kan ta hjälp av om det skulle 
behövas. Vidare menar Ove att motparterna, beroende på vilket land de befinner sig i, har 
olika förmåga att behärska det engelska språket och att han får anpassa språknivån beroende 
på vem han kommunicerar med.  
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Ove berättar att kommunikationen med aktörerna sker mestadels via mail men också telefon. 
Han understryker också att han är på kundbesök. Han föredrar att kommunikationen går via 
mail då det är en snabb kommunikationskanal. Däremot poängterar han att det sker många 
missförstånd via mail. Han förklarar sedan att det försöker undvikas genom ett standardiserat 
mailsystem där han använder sig av “webb tools” där mottagaren får fylla i ett formulär eller 
dylikt som sedan mailas tillbaka. Ove vill understryka att den absolut största risken för att 
missförstånd sker är när något inte dokumenteras skriftligt och menar att det är viktigt att allt 
som sägs också dokumenteras för att säkerställa att alla parter fått samma information. Det 
företag Ove arbetar på har inte några specifika riktlinjer för hur de bör kommunicera med en 
viss aktör.  
 
Kunskap 
 
Oves allmänna kännedom om Europa innan han började sina arbetsuppgifter är den han fått 
erhålla från resor, film och böcker. Rent affärsmässigt hade han inte någon erfarenhet. Om det 
skulle uppstå en situation där Ove blir osäker på hur han ska agera i sin interaktion med 
motparten skulle han vända sig internt, till sina kollegor eller högre chef alternativ externt till 
någon vän som har liknande erfarenheter. Ove berättar att han förbereder sig inför sina möten 
genom att kolla historiken kring de affärer som tidigare gjorts i det aktuella landet och 
stämmer av med lokal personal om det finns. Ove berättar att arbetet med europeiska aktörer 
har varit väldigt berikande och bidragit med nya perspektiv. Han uttrycker att han har blivit 
mer open minded. Han har fått kulturella upplevelser och erfarenheter som lett till ökad 
förståelse för internationella relationer som sedan har givit en förbättrad 
problemlösningsförmåga och att han bara ser en väg framåt.  
 
Geografiskt avstånd 
 
Ove upplever inte att det geografiska avståndet eller skillnad i arbetstider påverkar hans 
dagliga arbete mycket. Han berättar att i nordeuropa är arbetstiderna relativt lika medan det 
skiljer sig i sydeuropa då aktörerna börjar arbetet lite senare. Han förklarar att enda gången 
det kan vara problematiskt är om han skulle hamna i kritiskt läge där något behöver lösas fort, 
då kan det ofta bli förskjutet en dag fram. Han upplever att samtliga aktörer i Europa är lika 
krävande vad gäller att han ska bistå med information om leveranser och de vill ofta kunna 
spåra leveranserna själva. I övrigt har han inte identifierat några begränsningar då han tror att 
Sverige i övrigt uppfattas som en bra businesspartner. 
 

4.6 Magnus på skogsindustriföretaget 
 
Bakgrund 
 
Magnus är 40 år, jobbar som key account director på ett globalt företag inom skogsindustrin 
och är utbildad Civilingenjör. Han är ansvarig för företagets större kunder. Han berättar att 
han har totalansvar för dessa och likaså för hela affärer. Han ansvarar för allt från utveckling 
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och kontraktsskrivning till förhandling och logistik. Detta med hjälp av ett key account team. 
Han berättar sedan att han jobbat internationellt i 13 år och detta genom olika positioner på 
det företag han arbetar för idag. Han har jobbat med allt från de minsta till de största kunderna 
även utanför Europa. De länder han arbetar mot i Europa idag är Tyskland, Schweiz och 
Österrike. Han berättar att han arbetat mot just dessa länder i åtta år i olika konstellationer. 
Vidare beskriver han att han hittills endast rest till dessa länder i affärssammanhang. Han 
besöker dessa länder i snitt en gång i månaden och har i övrigt inte arbetat eller studerat 
utomlands under en längre tid.  
 
Kultur 
 
Magnus indikerar att kultur  är en bred definition. För honom kan begreppet kultur inkludera 
affärskultur, kultur bland människor och företagskultur. Han tycker att det är något som inte 
går att hitta en innehållsförteckning på. Kultur är något som i hans värld, uppstår som en 
smältdegel i en interaktion med människor och hävdar att det måste vara människor 
inblandade. Han understryker att det inte spelar någon roll om man allmänt pratar om 
affärskultur eller företagskultur på grund av att det är människor som står bakom dessa. Han 
förklarar att kultur för honom, är något som uppstår när individer har ett utbyte i en 
internationell miljö. Han menar  att det i dessa sammanhang uppstår olika förhållningssätt. 
Hur det skiljer sig i att hantera olika processer. Vad som sägs och inte sägs.  
 
“Det finns en massa kulturkrockar inom den europeiska marknaden. Jag kan gå inom vårt 
eget företag. Det finns kulturkrockar mellan varenda land och affärsklimat“ (Magnus, 2017). 
 
Magnus berättar att han upplever olikheter i kultur hela tiden och poängterar att de finns inom 
räckhåll bara inom den organisation han själv verkar i. Han förklarar att det förekommer 
kulturella skillnader bara mellan Sverige och Finland. Vidare beskriver han att han har 
upplevt kulturkrockar med varje land och affärsklimat. Han uttrycker dessa skillnader i form 
av att det förekommer kollisioner av uppfattningar om hur någonting sker och definierar det 
som det outtalade som inte sägs i mötesrummen. Han berättar att detta sker hela tiden och det 
är något som han ständigt måste vara förberedd på. Han jämför därefter den svenska 
managementkulturen med den tyska eller schweiziska managementkulturen. Han ger ett 
exempel på att en schweizisk affärsman har ett sätt att förhålla sig eller framföra olika 
ståndpunkter men även ett sätt att kommunicera. Magnus menar att detta kanske inte alltid 
överensstämmer med den typiska svenska modellen. Han upplever att han är mer svävande 
och pratar runt saker här i Sverige, att det indikeras på olika sätt och att han tar för givet att 
motparten har förstått allt. Han upplever att han måste vara mer tydlig och rak vad gäller 
interaktionen med aktörer från Tyskland, Österrike och Schweiz. Vidare gör han jämförelsen 
med de nordiska länderna och konstaterar att han generellt har större förståelse för dessa och 
att det har sin grund i att det kan finnas en samsyn och värderingar som han kan förlika sig 
med. Han kan uppleva att det saknas gemensamma grunder i kontakten med aktörer från 
andra länder och att det i dessa lägen kan uppstå svåra situationer.  
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“Det är mitt ansvar som kundansvarig, att se till att jag löser situationen. Har du inte en 
önskan om att finna en lösning på en uppkommande situation, då ska man byta jobb. Det 
funkar inte annars, så enkelt är det. För du vill ju skapa någonting bra tillsammans. Så det är 
en grundsten“ (Magnus, 2017).  
 
Magnus hanterar dessa situationer med inställningen att problem är till för att lösas. Det är en 
stor del av hans arbetsroll. Han verkar för att skapa något bra för båda parter. Han förklarar 
också att det finns vissa krav att förhålla sig till i affärerna med de europeiska aktörerna. Att 
han måste förhålla sig till landspecifika lagkrav och att vissa saker görs på ett visst sätt. Han 
hävdar att det är viktigt med den förståelsen för hur länder och företag bedriver politik. 
Magnus tycker att det är spännande och kul att träffa nya människor från andra kulturer. Han 
tycker att det är det som har utvecklat honom.  
 
Språk & kommunikation  
 
Magnus pratar uteslutande engelska med de europeiska aktörerna. Han berättar att han även 
behärskar tyska och att han förr brukade hålla möten på tyska, men att han idag talar 
koncernspråket, vilket är engelska. Han förklarar hur det beror på att både företaget han 
jobbar på och de företagen han gör affärer med har blivit allt mer globala. Vidare menar han 
att det därför inte så ofta uppkommer missförstånd orsakade av språket, men att det helt klart 
beror på vem han pratar med och vilka missförstånd det rör sig om. Det är inte är helt 
utesluteande att språkförbristningar kan förekomma. Dessa kan förekomma i olika grad 
beroende på vilka språkkunskaper de människor han möter besitter men också beroende på 
vilken befattning de har. Han har exempelvis träffat operatörer som inte behärskar det 
engelska språket och då har han fått använda sina tyska kunskaper. Magnus berättar att det 
finns många på företaget som besitter olika språkkunskaper som han kan vända sig till om det 
skulle behövas. Han skulle i första hand dock använda sig av sina egna kunskaper i tyska om 
det skulle uppstå en situation där han skulle behöva prata modersmålet.  
 
Sättet som Magnus kommunicerar på är mestadels via mail, efter det är det kundmöten men 
även webbmöten och telefon. Han förklarar att han förespråkar personliga möten med kunden 
då han upplever att det är lättare att se sin motpart för att kunna utläsa ansiktsuttryck och 
reaktioner. Han menar att det är som en garanti för att man förstått varandra.  
 
Den största risken för missförstånd finns i telefonsamtal, tror Magnus. Detta för att det som 
sägs inte dokumenteras och för att parterna inte utgår från underlag som båda tittar på under 
samtalets gång. Om missförstånd skulle ske orsakade av brist i kommunikationen så hanterar 
han det genom att återupprepa och säkerställa att man är överens om samma sak. Vidare 
förklarar han att det inte finns några uppsatta riktlinjer på företaget.  
 
Kunskap 
 
Magnus hade ingen affärsmässig erfarenhet innan han började sina arbetsuppgifter, men 
däremot hade han lite erfarenhet om länderna rent privat. Om det skulle uppstå osäkerheter i 
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samband med mötet med en europeisk aktör hanterar han det genom att vara rak och ärlig 
med att han är osäker, eller i de fall det krävs, be och få återkomma med svar. Vid 
förberedelser och planering av möten upplever Magnus att han anpassar sig beroende på vem 
mötet är med, hur många och vilka som kommer. Därefter anpassar han tider och innehållet 
och det är viktigt att inte presentera vad som helst hur som helst.  
 
Det internationella arbetet har givit en ökad förståelse för hur individer agerar i andra länder, 
hur de tänker och varför. Han menar att han har fått en bredare inblick i hur vissa kulturer 
formar människor. Det hade han aldrig fått om han inte jobbade internationellt. Han påstår att 
man lätt sitter med förutfattade meningar men att dessa försvinner när man själv får uppleva 
och lära känna andra kulturer. Rent affärstekniskt har han fått mer erfarenhet och förståelse 
för vad som driver fram olika beslut i olika länder och olika företag. Han har fått förståelse för 
varför människor inte gör som man gör i Sverige.  
 
Geografiskt avstånd 
 
Gällande det geografiska avståndet har Magnus endast upplevt problematiken i att vissa 
aktörer inte har samma arbetstider eller semesterperioder men också olika helgdagar. Det kan 
i vissa lägen bli utmanande att ha förståelse för det om han skulle vara beroende av motparten 
i ett kritiskt läge. Magnus påpekar att många länder i Europa är likartade och att avståndet inte 
påverkar hans jobb i det stora hela.  
 

4.7 Kasper på motorteknikföretaget 
 
Bakgrund 
 
Kasper är 28 år och jobbar som säljare på ett globalt teknikföretag. Han har enbart en 
gymnasieutbildning i grunden. Han har haft olika befattningar på det företaget han jobbar på 
idag. Han började som kundsupportmedarbetare för att sedan arbeta som produktansvarig till 
att nu vara säljare. Han har under hela sin yrkeskarriär haft kontakt med internationella 
aktörer, vilket är i sex år. Han har arbetat med aktörer i Kanada, Asien och Europa. Vad gäller 
Kaspers arbete i Europa är det främst Italien som är den aktören han interagerar med. Vad 
gäller hans arbetsuppgifter i sin roll med Italien har han lett olika projekt men även ansvarat 
för leveransbevakning och specificering av ordrar till kund med hjälp av leverantörernas 
kontaktpersoner. Kasper berättar att han besökt Italien både privat och affärsmässigt ett fåtal 
gånger men inte regelbundet. Han har i övrigt varken studerat eller arbetat utomlands under 
en längre period.  
 
Kultur 
 
Kasper beskriver att kultur för honom är skillnader i hur människor i en interaktion antingen 
affärsmässigt eller privat bemöter varandra och skillnader i synsätt. Samtidigt relaterar han till 
de gånger han upplevt detta i arbetet. 



	   51	  

 
“Jag upplever att svenskar är mer precisa gällande datum. Medan de italienska 
leverantörerna kan tycka att det inte gör något om en produkt är exempelvis levereras en 
vecka sent än vad som var avtalat. Så där har jag upplevt stora kulturkrockar i mitt jobb“ 
(Kasper, 2017).  
 
De kulturkrockar han upplevt i sitt arbete med Italien är att aktörerna har en lättsam 
inställning till tid. Kasper hänvisar till sitt eget förhållningssätt till tid och menar på att det i 
den svenska samhället generellt är precist med tid och datum. Han har upplevt en nonchalant 
attityd till förseningar och att det kanske inte alltid finns förståelse för vilka konsekvenser en 
försening kan ge.  
 
Kasper betonar det faktum att parterna har olika sätt att se på att stå för fel eller kostnader som 
uppstått till följd av en försening. Kasper menar då att han ofta är angelägen om att sänka 
priset eller stå för frakten vid de tillfällen förseningar har skett från hans sida, medan den 
viljan till att kompensera inte finns alls hos de italienska aktörerna. Ytterligare en skillnad 
som Kasper uppmärksammat är att de italienska aktörerna inte är tillgängliga på samma sätt 
som han själv är. Han har fått erfara att det kan dröja flera veckor innan han fått svar på ett 
viktigt mail, medan han alltid är angelägen om att svara så fort som möjligt och kolla upp det 
som efterfrågas.  
 
Kaspers uppfattningar om den italienska marknaden är att det inte alla gånger är helt enkelt att 
göra affärer. Det ställs oftast höga krav på att han som motpart ska ha koll på aktörens 
produktsortiment och själv ska ta reda på vad som finns i aktörernas produktkataloger. Kasper 
berättar att om han skulle ställa en dum fråga skulle han få ett dumt svar. Medan han å andra 
sidan skulle vara mer tillmötesgående och förklara för att därefter hänvisa till en 
produktkatalog. Vidare har Kasper fått erfara att han och de italienska aktörerna ofta kan ha 
olika uppfattningar om vem det är som bör åläggas ansvar för fel som uppstått på grund av 
någon av parterna. Han upplever ofta att de italienska aktörerna är benägna att ålägga någon 
annan skulden än ta ansvar för de fel de orsakat själva. Detta hanterar Kasper genom att 
försöka hitta en lösning som gynnar alla parter och i de fallen är de oftast hjälpsamma då de 
befinner sig i en kundrelation. Han berättar att det enda han kan göra i dessa lägen är att 
försöka leverera en lösning. Kasper förklarar sedan att aktörerna är duktiga på att stå på sig 
och framföra sin sak. Det leder ofta till diskussioner som i sin tur leder till att Kasper får 
kompromissa och mötas på mitten.  
 
Kasper ser mycket positivt på nya samarbeten med nya kulturer. Han berättar hur han tycker 
det är kul att se hur andra människor med annan kulturell bakgrund agerar och hur de tänker. 
Han berättar att det mest givande har varit att de italienska aktörerna alltid bjudit in till att få 
se mer av deras kultur, de bjuder gärna på italiensk mat och är måna om att få en att känna sig 
välkommen.  
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Språk & kommunikation 
 
Kasper talar engelska med de italienska aktörerna. Han känner sig helt bekväm med att 
använda det engelska språket. Han berättar att det dock kan vara svårt för de italienska 
aktörerna att förstå honom eller att förklara sig själva. Han berättar även att de kan vara 
väldigt kortfattade och det är sällan de kommer med förklaringar samtidigt som Kasper tror 
att det beror på att motparten inte behärskar det engelska språket fullt ut. I de fallen får han 
höra av sig till aktören igen och få kontaktpersonen att förstå att han bara vill försäkra sig om 
att det inte sker några missförstånd även om det kan uppstå irritation. Det har funnits tillfällen 
då motparten inte förstår alls och då har Kasper fått visa på ritningar eller använda sig av 
Google translate för att översätta enstaka ord till italienska. Kasper får många gånger skicka 
flera mail där han är övertydlig och håller väldigt låg nivå på språket. Han berättar också att 
det inte finns andra på företaget som kan tala språket, så han kan inte använda sig av någon 
hjälp internt, därför får han oftast lösa dessa situationer med de befintliga språkkunskaperna 
han besitter.  
 
“Om det sker missförstånd så skickar man i första hand ytterligare ett mail och i värsta fall 
får man ringa upp och förklara eller be om en förklaring. Men man får ju oftast vara tydlig så 
inga missuppfattningar sker efter det också” (Kasper, 2017). 
 

Kasper förklarar att den mesta kontakten sker via mail. Detta för att han upplever det som 
lättare än på telefon. På mail blir allt dokumenterat på ett annat sätt och det blir enklare att 
följa konversationen på så sätt. Han berättar att det är vanligt med telefonsamtal till följd av 
att det sker missförstånd. Vidare förklarar Kasper att största risken för missförstånd är då det 
uppstår en stressig situation och att han till följd av det måste påpeka det för aktören via 
telefon. Det kan skapa irritation som i sin tur leder till missförstånd för att man agerar under 
press, förklarar Kasper. Han berättar att han inte känner till att det finns några riktlinjer på 
företaget för hur man bör kommunicera med en viss aktör.  
 
Kunskap 
 
Kasper hade ingen affärsmässig erfarenhet av internationellt arbete innan han påbörjade sina 
arbetsuppgifter och han har ingen signifikant erfarenhet av att ha rest till Italien privat heller. 
Innan han började arbeta med just den italienska marknaden hade han erfarenhet från sitt 
arbete med andra europeiska aktörer genom kundsupportaktiviteterna. Han fick redan då en 
uppfattning om den italienska marknaden, då han var insatt i kollegornas arbete med de 
aktörerna. Han fick i samband med detta uppfattningen om att det finns aktörer som har en 
nonchalant inställning i sättet att göra affärer. Kasper berättar att detta väckte en förutfattad 
mening hos honom men som sedan han fick erfara själv.  
 
Om det skulle uppstå en situation då Kasper skulle känna sig osäker skulle han först och 
främst vända sig till de personer i företaget som har mer erfarenhet, vilka är VD eller högre 
chefer. Ibland har Kasper fått ett problem eller ett kundcase som han själv kallar det, för att 
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åka dit och försöka hitta en lösning och då har han fått ta fram underlag för vad som kan ha 
gått fel om det rör sig om problem i produktionen eller liknande.  
 
Interaktionen med den europeiska aktören har givit Kasper lärdomen att vara tålmodig. Han 
har fått kännedom om att problemlösning tar lång tid och det är viktigt att tillåta sig själv ta 
den tiden för att få ökad förståelse för hur andra människor hanterar problem eller ser på 
saker. Han har lärt sig hur han ska hantera situationer, att man ibland får bita sig i tungan för 
att inte agera dumt. Han tillägger även att han fått en djupare inblick i kulturen och hur den 
genomsyrar aktörernas sätt att arbeta.  
 
Geografiskt avstånd  
 
Kasper har inte upplevt några större begränsningar i arbetet gällande det geografiska 
avståndet. Däremot påpekar han att det finns vissa skillnader i arbetstider och ger exempel på 
att han har svårt att få svar om han ringer ett samtal kl.15 på eftermiddagen. Han upplever att 
han måste skicka iväg en fråga tidigt på morgonen om han ska ha en chans att få svar på den 
samma dag. Han nämner även att aktörerna har semesterstängt under hela augusti månad, när 
han själv oftast precis kommit tillbaka från semestern. Han har fått anpassa fler leveranser 
utefter det och han måste se till att de går iväg innan de italienska aktörerna går på semester. 
Sedan har de även stängt under två veckor under julhögtiden. Kasper menar att han har fått 
anpassa sig efter detta och det har ökat medvetenheten kring hur han ska hantera kontakten 
med aktören inför dessa perioder och detta är något som kommit med erfarenheten.  
 

4.8 Christian på teknikindustriföretaget 
 
Bakgrund 
 
Christian är 42 år och arbetar som key account manager på ett globalt ledande 
tillverkningsföretag. Han är utbildad Civilingenjör inom industriell ekonomi och 
maskinteknik. Han har tidigare studerat i Tyskland under sex månader och är ansvarig för 
företagets största kunder med placering i olika delar av världen. De länder han arbetar mot i 
Europa är Tyskland, Frankrike, Spanien men även lite i Östeuropa som Bulgarien. Han har 
varit på sin nuvarande arbetsplats i tio år. Dessförinnan arbetade han på ett tyskt företag 
respektive japanskt företag där han var en del i en japansk organisation. De arbetsuppgifter 
Christian har i sin roll med de europeiska aktörerna innefattar till största del att utföra 
aktiviteter som syftar till att vidmakthålla kund- och leverantörsrelationer. Han förklarar hur 
det handlar om att försäkra att leveranser kommer i tid och att kundens IT-system i sin helhet 
fungerar ihop med företagets. Christian berättar att det tillsammans med aktören handlar om 
att identifiera problem och sedan hitta en lösning på dessa. Han nämner att han sedan början 
av sin yrkeskarriär stått på de internationella plattformarna. Hans erfarenheter av att ha besökt 
länderna är stor. Han berättar att han åtminstone en gång i månaden åker till ett europeiskt 
land, främst i affärssammanhang men också hur han rest runt mycket i Tyskland.  
 



	   54	  

Kultur 
 
Christian associerar kultur med människors olika egenheter eller särdrag men också olika sätt 
att vara, olika sätt att navigera och som han själv kommer att uppmärksamma som en olikhet. 
Vidare beskriver han att han uppfattar kultur som outtalade regler eller sådant som han själv 
förutsätter är en självklarhet för honom men som sedan kan upplevas eller uppfattas på ett helt 
annat sätt för någon med annan kulturbakgrund.  
 
“I en svensk kontext tror jag att man tar sig friheten att fatta beslut på ett annat sätt. Sen är 
det ju samma sak, det är ju åt andra hållet så är det ju vår konsensus mentalitet. Att vi gärna 
förankrar att man går och småpratar och funderar. Det kanske inte framkommer på samma 
sätt ute i Europa. Utan då är det en chef som bestämmer. Där tycker man ju att har du ingen 
egen vilja liksom, att allt måste ske genom högsta chefen” (Christian, 2017).  
 
De största kulturskillnader som Christian uppmärksammat är hos främst tyskar och fransmän, 
som har en speciell syn på auktoritet och där man som underordnad har väldigt stor respekt 
för högre chefer. Det är något som han själv inte är van vid, han upplever att företagsklimatet 
i Sverige är mer platt och berättar att han ofta dricker kaffe med chefen. Han berättar även att 
han är van vid att ta beslut själv och att han inte behöver förankra beslut med högsta chefen. 
Han jämför med hur det är i Sydeuropa där han ofta träffar motparter som inte är behöriga att 
ta beslut själva, utan de måste vända sig till en överordnad. Detta skapar irritation hos 
Christian, då han tycker att han möter “fel” personer. Han menar att han upplevt att det är 
mycket lättare att ingå affärer med länder i Nordeuropa och jämför med Sydeuropa där det 
mer verkar handla om politik och där besluten verkar fattas på en mycket högre nivå. I de 
situationer Christian varit oense med motparten har det ofta varit i diskussioner om 
prissättningen, då det råder olika meningar kring hur en produktkalkyl ska upprättas. Han 
förklarar att det uppstår irritation från båda sidor men att han hanterar situationen genom att 
navigera runt det och speciellt när han hamnar i lägen där han inte vet vem som fattar beslut. 
Han får lirka sig runt det och tillslut ta kontakt med aktören och fråga hur han ska ta affären 
vidare och då får han vara rak för att det ska ageras från motparten. Ytterligare en skillnad i 
beteende som Christian uppmärksammat är att det i länder som Frankrike är vanligt att en 
motpart blir förargad och utbyter ord som enligt Christian är hårresande. Han berättar att han 
som svensk tänker att det inte är rätt att uttrycka sig på det sättet. Han har upplevt att det är 
vanligt att motparterna “slänger” ur sig saker och sedan fortsätter affärerna som vanligt. I de 
situationerna får han hålla sig lugn och backa tillbaka.  
 
Christian berättar att han ständigt anpassar sig efter motparten där han har ett speciellt knep. 
Han berättar att han brukar imitera motpartens rörelser på ett möte. Om motparten exempelvis 
kliar sig på näsan eller i håret, så brukar Christian göra likadant. Han brukar därefter märka att 
han får allt bättre respons från motparten efter att han imiterat denna en tid.  
 
Vidare berättar han att han inte kan hänföra de olika kraven som ställs från aktörerna till en 
kulturell skillnad eller sättet en organisation för sig på och menar att gränsen däremellan är 
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hårfin. Avslutningsvis har han en positiv inställning till samarbeten med nya kulturer och 
tycker att det är spännande att uppleva andra kulturer.  
 
Språk & kommunikation  
 
Engelska är det språk som Christian använder i all kommunikation med de europeiska 
aktörerna. Han besitter tyska språkkunskaper men använder inte dessa i kommunikationen 
med de tyska aktörerna i affärssammanhang, men att det kan förekomma i privata 
sammanhang. Återigen handlar det även i detta fall om att inte hamna i underläge i 
förhandlingar. 
 
“Det är engelska som gäller för alla. Även för Tyskland, även fast jag kan tyska men det är 
endast när vi sitter privat. Det är jobbigt att föra en förhandling där man känner att den ena 
parten är överlägsen vad gäller nyanser och så vidare. Det kan ju faktiskt vara svårare att 
förhandla med engelsmän som har det som sitt modersmål, just att de har det övertaget. De 
kan nyanserna och formulera sig” (Christian, 2017). 
 
Därefter drar han paralleller till att det till och med kan vara svårt att förhandla med 
engelsmän som talar sitt modersmål, just för att de då får övertaget. Han vill dock ändå 
understryka att det väldigt sällan är problem med att använda engelska för någon av parterna 
och menar att svenskar är duktiga på engelska.  
 
Christian berättar att det trots de goda kunskaperna i engelska bland hans motparter är vanligt 
att missförstånd uppstår. Han hanterar det genom att skicka ett extra mail eller ringa upp 
aktören och förklara ännu en gång tills det att båda parter har fått samma uppfattning. Han 
berättar sedan att han anpassar språknivån helt beroende på hur pass väl motparten behärskar 
språket och menar att språket ligger på en högre nivå om han kommunicerar med engelsmän 
jämfört med exempelvis fransmän och spanjorer. Vidare berättar han att det finns personer 
med språkkompetens i bolaget som han har möjlighet att ta hjälp av om det skulle behövas i 
särskilda situationer.  
 
Christian förklarar att kommunikationen sker mestadels via mail. Därefter är det lika delar 
mellan skype-möten och fysiska möten. Han upplever att det är mycket lättare att skriva och 
speciellt om mottagaren är någon som inte behärskar språket fullt ut. Det blir enklare att 
sammanfatta sig enkelt genom text då det framkommer tydligt vad han frågar efter och det 
blir även enklare för mottagaren att hänvisa till det som står skrivet. Christian förklarar vidare 
att om det skulle röra sig om känsligt material kan han gå till en kollega och se hur denne 
skulle uppfatta mailet. Han berättar sedan att risken för missförstånd finns i de olika sätt att 
uttrycka sig i olika situationer. Han ger ett exempel på att han själv kan anpassa sitt 
framställande i exempelvis en prishöjning, där han kan avgöra hur hårt han behöver gå in med 
viss ton i sin framställning. Han berättar att finländare brukar vara väldigt tysta under längre 
stunder under ett samtal, att de är fåordiga. Han berättar därefter att han brukar använda det 
“finska tricket” i förhandlingar med de tyska aktörerna som han upplevt har en hårdare 
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jargong och tycker det fungerar. Vidare berättar Christian att det inte finns några riktlinjer för 
hur kommunikationen ska gå till på företaget.  
 
Kunskap 
 
Christian berättar att han hade god allmän kännedom om Tyskland då han innan sitt yrkesliv 
var där på en utbytestermin under sin studietid och har utöver det rest mycket dit privat, han 
påpekar dock att han inte hade någon affärsmässig erfarenhet. Han hade ingen kännedom om 
de övriga länderna som han arbetar mot i Europa.  
 
Christian har inte reflekterat över vad som, för honom, kan vara osäkerheter i arbetet med 
europeiska aktörer men om det skulle uppstå någon form av osäkerhet beskriver han att han 
skulle diskutera det med sina kollegor i första hand.  
 
Christian upplever inte att han anpassar förberedelser och möten olika beroende på vilket land 
aktören kommer ifrån i Europa utan gör det bästa av situationen och anpassar den efter 
behovet. I övrigt upplever Christian att arbetet med internationella aktörer givit honom 
upplevelser som han tror att han inte fått uppleva om han inte kommit i kontakt med de 
internationella aktörerna genom sitt arbete. Han har fått förståelse för varför människor från 
andra kulturer agerar annorlunda.  
 
Geografiskt avstånd 
 
Christian upplever inte att det finns några skillnader i det geografiska avståndet som påverkar 
hans arbete direkt. Han berättar att det däremot är lite olika arbetstider runt om Europa. Vissa 
aktörer påbörjar sin arbetsdag senare och under vissa perioder kan det hända att han inte får 
tag på en person efter kl.15, särskilt när det kommer till de aktörerna som är verksamma i 
Sydeuropa. Detta kan bli problematiskt om det är något som behöver lösas fort och det kan 
hända att han får skjuta upp kontakten till nästkommande dag.  
 

4.9 Peter på företaget inom pappersindustrin  
 
Bakgrund 
 
Peter är 40 år och säljansvarig på ett globalt företag inom pappersindustrin, framförallt för 
Sverige, Norge, Danmark och Finland. På universitet läste han Tekonomprogrammet vilket är 
en blandning av ekonomi och teknik. Efter sin studietid arbetade han ett år som 
säljkoordinator på ett internationellt företag där han hade kontakt med ca 15 agenter runt om i 
världen. Efter sin tid på det företaget började han på det företag han är på idag och där har han 
varit i 13 år. Under sin tid på detta företag har han haft mycket kontakt med Skandinaviska 
länder samt haft produktansvar. Han har också arbetat med Tyskland, Österrike, Frankrike, 
Belgien, Holland, Serbien och Rumänien. De arbetsuppgifter han har idag handlar mycket om 
att resa till kunder, göra upplägg, prisförhandla och fungera som en säljande roll med fokus på 
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industri och konsument. Dessa arbetsuppgifter har han haft sedan elva år tillbaka. De två 
första åren på företaget arbetade han inom kundservice där han planerade ordrar, 
prisuppdateringar, hade koll på leveranser och liknande. Han beskriver att dessa 
arbetsuppgifter gav honom en bra grund att stå på när han sedan blev säljare.  
 
Peter har besökt många av dessa länder ofta och regelbundet men det har nästan alltid varit i 
arbetssyfte, inte privat. Eftersom huvudkontoret ligger i Europa besöks det landet regelbundet. 
Kundbesöken är också regelbundna och han beskriver att han reser väldigt ofta i korta 
intensiva intervaller. Peter har bott i Spanien i sex månader för att studera spanska, detta var 
dock inte relaterat till arbetet.   
 
Kultur 
 
Peter beskriver att affärskultur för honom är olika vägar för framtagning av beslut. Olika 
parter kan ha samma mål men olika vägar att ta sig dit. Han upplever att man i Sverige är 
mjukare och diskuterar mer, medan man i andra länder kan vara hårdare och rakare. Vidare 
beskriver han hur affärsvärlden allt mer börjar formas och blir mer lika. Svenskar blir hårdare 
och andra länder blir mjukare. Aktörer har helt enkelt börjat närma sig varandra på senare år. 
När Peter pratar om kultur i privata sammanhang upplever han det något mer flummigt. Han 
beskriver kultur som konst, tavlor, författare, museum och teater snarare än hur människor 
beter sig.  
 
Kulturklimatet när Peter började arbeta internationellt beskriver han som väldigt utmanande 
och tufft. Frågorna i möten var mer fokuserade på varför, hur och exakta siffror. Idag 
upplever Peter att möten mer liknar det svenska beteendet där människor diskuterar, 
brainstormar och hittar lösningar tillsammans vilket kan exemplifieras genom citatet nedan:  
 
“Man får försöka sätta sig in i motpartens situation och sedan får man förklara sin egen i det 
läget då, så att man verkligen har förståelse för bådas sidor. Oftast är man oense för att man 
inte riktigt förstår vad den andra parten menar eller att man liksom inte har fått det förklarat 
på rätt sätt. Men absolut, det kan finnas saker som man är oense om. Det är ju en sak att 
separera mellan människa och affär” (Peter, 2017).  
 
I det stora hela tycker Peter att det är ganska enkelt att göra affärer med aktörer i andra länder 
eftersom de oftast har samma mål med möten och förhandlingar, vilket leder till att det sällan 
blir stora krockar. Peter beskriver också hur han som person gillar att komma på olika 
lösningar som fungerar för alla. Vidare beskriver han hur det inte skiljer sig så mycket mellan 
olika länder utan han upplever att skillnaden ligger hos individen. Peter anser att det är 
spännande att gå in och diskutera och hitta lösningar tillsammans med andra aktörer, vilket 
han inte upplevde på samma sätt i början av sin karriär. Han tror att det kan bero på att han nu 
kan mycket mer och får en förståelse för de kulturer som är mer raka och hårda. Detta gör 
honom flexibel och han tar inte åt sig personligen utan håller jobb till jobb.  
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Peter arbetar mycket med att göra båda parter nöjda vilket leder till att om han och den andra 
aktören är oense försöker han sätta sig in i motpartens situation samtidigt som han tydligt 
måste förklara sin egen. Han anser att man ofta är oense på grund av att man inte förstår vad 
den andra menar och ibland är det viktigt att separera affär och människa. När Peter beskriver 
kulturen i till exempel Spanien och Frankrike så tycker han att det är mycket känslor 
involverade i både samtal och mailkonversationer. Det används mycket utropstecken och 
mycket måste vara klart en viss tid annars kommer det enligt aktörerna vara helt kört. Till 
skillnad mot Svenskar som Peter upplever är mer korrekta och sakliga. Peter beskriver att han 
är en väldigt anpassningsbar människa och att han i princip anpassar sig varje dag vilket han 
tycker är en viktig del av arbetet. Peter beskriver också att han tycker kulturer och nya 
samarbeten är väldigt spännande.  
 
Språk & kommunikation 
 
Peter talar engelska med alla europeiska aktörer. Han kan tala lite spanska men det är inget 
han använder sig av i affärssammanhang. Engelska är något han använder sig av dagligen, 
alla presentationer på företaget görs på engelska och språket blir en naturlig del för honom. 
Peter beskriver att vissa länder är bättre än andra på engelska och om motparten inte är duktig 
på engelska kan det ibland vara svårt att urskilja och höra nyanser i en förhandling, vilket man 
kanske hade gjort om förhandlingen var på båda aktörers modersmål. Dock beskriver han att 
det inte uppstått några stora missförstånd orsakade av språket. Ibland upplever han att någon 
part inte får med sig alla delar men då får man föra en kommunikation om det i efterhand.  
 
Ibland kan det vara svårt om den andra parten inte kan tala engelska och det behövs en tolk. 
Han beskriver att det då kan vara svårt att få hela bilden enligt nedan: 
 
“Då man kommer in i en tolkningssituation vet man ju inte om man får med hela bilden om 
man säger så. Då finns det risk att någonting försvinner eftersom man inte förstår vad som 
sägs“ (Peter, 2017). 
 
Han upplever också att han med vissa aktörer behöver tala långsammare och anpassa språket. 
Oftast har detta uppstått när Peter kommunicerat med länder i Sydeuropa, så som Frankrike 
och Spanien, där upplever han inte att det varit lätt med engelskan. Han beskriver att 
engelskan har blivit ett “koncernspråk” inom deras företag men att vissa aktörer i vissa länder 
har lite svårt med engelskan vilket innebär att han upplever att han anpassar sig efter kulturen. 
Om tillexempel Österrike är rakare så är han också rakare och om någon är mer känslosam så 
försöker han anpassa sig till det. Företaget Peter arbetar på har tidigare haft många 
språkkunniga som hjälpt till att tolka vid behov. Denna resurs har minskat något det senaste 
men inom vissa områden finns det fortfarande möjlighet till denna resurs.  
 
Kommunikationen mellan Peter och den utländska aktören sker på tre sätt, via personliga 
möten vilket sker varje vecka (med olika kunder), via telefon och via mail. Han märker dock 
att det går över allt mer till mail. Under hans första år var det vanligare med samtal men nu 
sker det mesta över mail. Även när samtal ägt rum brukar mail skickas efteråt för att bekräfta 
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det som sades via telefon. Peter föredrar i ett första steg att träffa aktören personligen på 
grund av att han då får lära känna personen på ett annat sätt. Peter föredrar även mail på grund 
av att det blir tydligt. Dock är mail, enligt Peter, en tolkning och risken finns att den andra 
aktören missförstår texten. Han upplever att det blir mindre missförstånd när man träffas 
personligen än när man mailar, han förtydligar att det inte är säkert att det blir totalt 
missförstånd på grund av mail men många fler vändor av följdfrågor. Det är viktigt att fråga 
en gång till eller ringa upp om man inte förstår. I det stora hela tycker Peter att det är bra och 
träffas för då förstår man ofta orsaken till saker och ting, sedan behövs de andra 
kommunikationsmedlen för att lyckas föra en löpande dialog. Företaget Peter arbetar på har i 
dagsläget inga riktlinjer för hur företaget bör kommunicera med utländska aktörer men han 
förklarar att det är under diskussion.  
 
Kunskap 
 
Innan Peter började arbeta mot dessa länder hade han rest privat i de flesta länder men kände 
inte att han hade specifik kunskap om dessa. Han upplever att han inte heller var så bekant 
med kulturen, endast det han fått via resor och klyschor som tillexempel att fransmän endast 
vill prata franska. Om Peter skulle vara osäker på något gällande den andra marknaden tar han 
hjälp av sina kollegor, och om inte det fungerar anser han att man måste vara tydlig med vilka 
mål man har och försöka fastställa att motparten är med på samma bana. Det blir därför en 
diskussion om att garantera att man förstår varandra.  
 
Peter upplever att han anpassar sina förberedelser beroende på vilket aktör han träffar. För 
vissa är det viktigare med det ena och för andra med andra saker. Han beskriver tillexempel 
Österrike där det är viktigt att vara rak och det blir därför effektivt med Powepoints, medan 
andra länder inte alls bryr sig om hur presentationer är uppbyggda utan vill fokusera på annat. 
Det Peter lärt sig mest av att arbeta med andra länder är just att man måste anpassa sig. Han 
beskriver att människor är olika och kommer från olika ställen vilket tvingar honom att 
anpassa sig. Han beskriver också hur man inte kan dra alla över en landsgräns utan måste ta 
hänsyn till att det alltid finns en individ bakom varje företag. Detta leder till att det handlar 
om förståelse för individen och dennes roll i företaget. Peter beskriver hur dessa lärdomar har 
underlättat för hur han ska anpassa sig till situationer. Om det uppstår en hetsig situation 
tillexempel så vet han att han inte ska ta det personligt utan det har med individen att göra. 
Han har även lärt sig att andra anpassar sig till den svenska kulturen.  
 
Geografiskt avstånd 
 
Peter upplever inte att avståndet till de andra länderna påverkar samarbetet mellan parterna 
men han påpekar att det är enklare att hålla kontakten med ett land som ligger närmare. 
Vidare beskriver han hur han upplever det väldigt lättillgängligt idag med transporter till 
andra länder. Peter beskriver hur det kan variera lite i arbetstider mellan länderna, vissa börjar 
senare, vissa arbetar färre timmar och är inte lika lättillgängliga vilket är något han anpassar 
sig till och har i åtanke. 
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4.10 Sebastian på det tillverkande livsmedelsföretaget 
 
Bakgrund  
 
Sebastian är 27 år, är utbildad civilekonom och har arbetat i 3,5 år. Han arbetar som financial 
controller på ett stort svenskt tillverkande livsmedelsföretag och har haft olika befattningar 
inom olika avdelningar. Tidigare har han erfarenheter av att ha arbetat på en konsultbyrå där 
han var en del av olika outsourcingprojekt som gick ut på att flytta delar av företagens 
ekonomiska verksamheter ut i olika delar av Europa. Han berättar att han under hela sitt 
yrkesliv på daglig basis haft kontakt med internationella aktörer. De länder han varit i kontakt 
med var Polen, Danmark, Tyskland, Finland och Storbritannien. Hans roll i arbetsuppgifterna 
med dessa länder är att ställa krav på olika finansiella rapporter, speciellt i frågorna mot 
Polen. Han säkerställer lönsamhetsstruktur i rapporteringen där han ber personer i Polen att 
genomföra ändringar i de finansiella system som Sebastian önskar genomföra. När det 
kommer till Danmark där han för Sveriges räkning är med och utvecklar globala processer är 
han med för att komma in med input på hur bland annat innovation ska följas upp. Sebastian 
berättar att han rest till Polen enbart i privat sammanhang. Däremot besöker han Danmark i 
arbetet kvartalsvis. 
 
Kultur 
 
Sebastian ser kultur i flera olika nivåer. För det första ser han det som en slags geografisk 
tillhörighet. Därefter tänker han på subkultur där det är avgörande vad man har med sig för 
erfarenheter från när man växt upp gällande vett och etikett, vad man har lärt sig om hur man 
ska bemöta olika människor i olika situationer, hur man till exempel tilltalar en lärare, hur 
man ska respektera en chef eller hur man tilltalar en äldre människa. Sedan tänker han på 
individen där han tänker på vad man har för specifika erfarenheter av livet och vad man har 
för intressen. Så det är mer styrt av vad man pratar om på en rast exempelvis. Sedan tycker 
han att kultur är olika beroende på situation och att han låter olika delar av sig själv träda 
fram.  
 
Sebastian har upplevt en del kulturkrockar. Han tycker dock att Danmark generellt är relativt 
lika svenskarna men att han kan uppleva att danskar kan vara väldigt kritiska till saker och 
ting och vara väldigt öppna med att de inte tycker att något är bra för att sedan enkelt föreslå 
en lunch, det är han som svensk ovan vid. Han jämför med svenskar som han upplever är 
konflikträdda. Han berättar att han som person inte är rädd för att säga vad han tycker men att 
han samtidigt vill hitta en bra lösning. Han upplever att det kan vara olika när det är ett 
arbetsrelaterat ärende och när det inte är det. Vad gäller Polen så upplever Sebastian att 
polackerna följer och respekterar auktoriteten. Han upplever att det är enkelt att skicka en 
begäran utan han får gehör på något sätt. Medan han å andra sidan med Danmark upplever att 
det skulle bli mer diskussion och att han skulle bli utmanad på ett annat sätt. 
 
Sebastian berättar sedan att han använder fakta och är saklig då det uppstår missförstånd. Han 
tycker att det är viktigt då man befinner sig på olika geografiska platser. Han berättar att han i 
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dessa sammanhang anpassar sig beroende på vilken aktör det är men också beroende på vilket 
land denne verkar i. Han exemplifierar sin kontakt med Polen och berättar att han i de lägen 
har fördel av att han besitter en viss auktoritet som motparten respekterar och värderar högt. 
Detta kan i många fall innebära att han har möjlighet att lyfta diskussionen till en viss nivå i 
organisationen vilket kan bli effektivt om han skulle ha problem att nå fram till en specifik 
person.  
 
“Det kan uppkomma situationer där man är oense och i de lägena tycker jag att det är viktigt 
att visa att man har handlingsförmåga och möjligheter att ta det vidare i motpartens 
organisation samtidigt som det är viktigt att vara saklig” (Sebastian, 2017).  
 
Sebastian uppger att han anpassar sig generellt i kontakten med både de danska och polska 
aktörerna. Han berättar att det ändå skiljer sig i kontakten med svenska aktörer. Han styr sina 
dialoger mot att vara ganska smala och sakliga, att han exempelvis inte skulle fråga 
personliga frågor eller prata om privata angelägenheter då han inte vet hur motparternas 
förhållningssätt till detta är. Han är oftast tydlig och kortfattad för att undvika missförstånd.   
 
Sebastian tycker att det är väldigt spännande med nya kulturer. Han ser alltid fram emot att få 
en inblick i nya kulturer då det kan berika honom med nya upplevelser och lärdomar men 
också hur han kan te sig i sitt arbetsliv. Han berättar att han kan söka inspiration i att hantera 
olika ärenden. Han har även fått erfara att vissa kulturskillnader är mer påtagliga än andra.  
 
Språk & kommunikation 
 
Sebastian håller sig uteslutande till engelska då han befinner sig i ett multinationellt företag. 
Han berättar att han aldrig vet vem som blir inkopplad i kommunikationskedjan och att det 
därför är viktigt att kommunicera på engelska i skrift. Han berättar att det finns polska aktörer 
som kan prata svenska och att han ofta vill visa dignitet och uppskattning för att de kan 
behärska språket och då kan han även ha en muntlig dialog med dem på svenska. Men när det 
kommer till mailkontakt använder han engelska, vilket kan hända även när han skriver till 
svenska aktörer. Han känner sig väldigt bekväm med att använda det engelska språket. 
Speciellt i kommunikationen med de danska aktörerna, vilka han upplever försöker 
kommunicera på danska även i de tillfällen han inte förstår. I de fallen är engelska ett bra 
alternativ. 
 
“Språkliga missförstånd sker ju nästan hela tiden och i de fall det skett har man fått vidta 
åtgärder för att säkerställa att parterna tillslut delar samma uppfattning om ärendet. I vissa 
fall får man både skicka ett extra mail och ringa för att garantera att det blivit rätt” 
(Sebastian, 2017).  
 
Han berättar att han får ta till andra kommunikationsmedel som telefon för att kunna 
säkerställa att båda parter fått samma uppfattning kring ett ärende. Han berättar även att han 
fått ställa frågor fram och tillbaka och beroende på vilken aktör det är blir han även mer och 
mer direktiv i sin kommunikation. Han berättar att han tycker att det är viktigt att ibland bilda 
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sig en djupare förståelse för varför det sker missförstånd och att han därmed går igenom de 
olika definitioner som används för att sedan undvika fler missförstånd i framtiden.  
 
Vidare berättar Sebastian att det finns personer som besitter exempelvis språkkunskaper i 
polska. Han berättar dock att det sker i perioder då det är hög rörlighet på företaget. Det är 
oftast i de situationer då det är en person från polska ekonomiverksamheten som är på 
företaget och jobbar tillfälligt, med uppdrag eller liknande. Vidare säger han att det finns 
många personer som med olika bakgrunder och språkkunskaper ger möjligheter att lösa 
språkliga problem, om det skulle uppstå. Han berättar dock att dessa kan komma till hjälp 
framförallt för att söka förståelse kring hur en dialog med exempelvis en polsk aktör kan 
förbättras.  
 
Sebastian berättar att kommunikationen mestadels sker via mail och därefter via telefon. Han 
föredrar mail då det är ett snabbt kommunikationsmedel. Han berättar även att det via mail 
lättast uppkommer missförstånd då det är svårt att tolka vilka känslor det finns bakom 
uttalanden. Det kan också bero på att någon missuppfattar budskapet då det är svårt att 
uppfatta underliggande betoningar. Sedan belyser han även fördelen med att det på ett helt 
annat sätt dokumenteras i mailform så han kan följa dialogen ifall det skulle uppstå eventuella 
problem.  
 
Sebastian berättar att det inte finns några riktlinjer kring hur kommunikationen ska gå till med 
de europeiska aktörerna mer än att det engelska språket gäller som koncernspråk.  
 
Kunskap 
 
Sebastian hade inga tidigare affärserfarenheter gällande den europeiska marknaden innan 
dessa arbetsuppgifter. De erfarenheter han hade grundade sig istället på resor och allmänna 
kunskaper. Sebastian berättar att han fått förståelse för hur olika aktörer agerar. Han har lärt 
sig att uppskatta deras olikheter då det underlättar hans arbete. Det har underlättat hans arbete 
i bemötandet av de olika aktörerna, vilket gjort att han anpassat sig. Han har utvecklat 
strategier för hur han hanterar olika skillnader genom de erfarenheter han har i kontakt med 
de europeiska aktörerna och att han inspirerats av danskarna som är raka och ärliga.  
 
Vidare berättar Sebastian att han hanterar osäkerheter genom att känna av situationer själv 
och går nyfiket in i dessa. Om han skulle ha kontakt med en ny aktör går han in försiktigt och 
neutralt för att känna av på vilka sätt han ska anpassa sig. Han berättar att han inte brukar 
vända sig till högre chefer eller liknande. Vid möten med andra aktörer beskriver Sebastian 
hur han är saklig och förberedd och detta är något han alltid gör oberoende på vilket land 
aktören är ifrån. Vidare berättar han att företaget jobbat mot Europa sedan år 2000 och 
därefter har företaget fortsatt tillväxtagendan som inkluderar arbete mot utländska marknader.  
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Geografiskt avstånd 
 
Sebastian berättar att han inte upplever att det geografiska avståndet påverkar hans dagliga 
arbete. Men han betonar det faktum att han hela tiden strävar efter att vara tydlig och anpassa 
sitt arbete för att minska missförstånd. Han uppger att det är viktigt att hantera det geografiska 
avståndet genom att ta sitt ansvar och svara på mail då han inte har möjlighet att bara gå över 
till kollegans kontor då denna är placerad utomlands. Han upplever små skillnader i 
arbetstider, där kan han kan behöva vara flexibel och ibland ta med jobbet hem. Han upplever 
att svenskar jobbar sina timmar. Han ger exempel på att det inte alltid är samma sak med 
polackerna, där de inte har lika flexibla arbetstider utan mer fasta tider som 8-16. Där kan han 
inte förvänta sig att han får svar på mail efter utsatt arbetstid. Han tror därmed att svenskar har 
en annorlunda syn på arbetstid och att det är ineffektivt när vissa aktörer går hem tidigare eller 
inte har möjlighet att besvara en viktig fråga. Samtidigt påpekar Sebastian att det är något han 
måste acceptera och förhålla sig till för att det ändå är viktigt att skilja privatliv och arbetsliv 
åt tidsmässigt.  
 

4.11 Johan på industriföretaget 
 
Bakgrund 
 
Johan är 52 år och utbildad civilingenjör inom kemiteknik. Han har även läst en MBA vid 
handelshögskolan i Göteborg. Han arbetar idag på ett världsledande tillverkande företag av 
specifika industrivaror där han arbetat i 27 år. Två gånger har Johan varit stationerad 
utomlands. Första gången var han tre år i Hong Kong och där efter sex år i Hamburg. Under 
hela den tid han arbetat på det företag han är på idag har han arbetat internationellt och 
fokuserat på olika regioner under olika perioder. I början av sin karriär fokuserade han 
mycket på Östeuropa i samband med att Berlinmuren föll. Johan reste då mycket i Östeuropa 
och under 90-talet reste han även mycket i Latinamerika och Asien. År 2013 gick Johan med i 
koncernledningen och under de första åren i den rollen hade han ansvar för “emerging 
markets”, då arbetade han återigen mycket mot Östeuropa, Latinamerika och mellanöstern. 
Från och med 2017 har Johan globalt ansvar för företagets säljbolagsnätverk vilket innebär att 
alla säljbolag runt om i världen rapporterar till Johan och han har därmed ansvar för ca 4000 
personer i de säljbolag som finns.  
 
I dagsläget arbetar Johan med alla Europas länder och tidigare har han arbetat mycket mot 
Tyskland, Schweiz och Österrike då han varit bolagschef för den regionen. I det ansvar Johan 
har idag arbetar han med åtta sälj-kluster som rapporterar till honom. Arbetsuppgifterna 
innebär affärsutveckling, lönsamhetsutveckling och organisationsutveckling i dessa bolag 
vilket innebär att ha koll på struktur, infrastruktur, rätt ledarskap, rätt säljverktyg och system 
samt se till att det finns starka ledningsgrupper. Johan har alltid arbetat nära marknadssidan 
och försäljning men haft lite olika roller under åren. Han har varit allt från tekniskt säljstöd i 
början av sin karriär till segmentschef där han arbetat med ett visst affärsområde. Johan är 
ofta ute och besöker aktörer och reser ca 120 dagar per år.  
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Kultur 
 
Johan beskriver kultur för honom som olikheter mellan olika nationer inom Europa, hur beslut 
fattas, hur de agerar i affärssammanhang vilket kan påverkas av kulturella skillnader. Johan 
anser även att kulturella skillnader kan bero på i vilken fas landet är i utvecklingskedjan. Om 
han tittar på de normer och värderingar som finns i Sverige idag ser de inte alls likadana ut 
som för 30 år sedan, på samma sätt jämför han förändringar och utvecklingsfaser som kan 
vara på olika nivåer i andra länder vilket skapar olikheter. Han beskriver också hur det finns 
grundläggande värderingar och kulturella skillnader sedan lång tid tillbaka. Johan beskriver 
hur det bara mellan hans kontor i södra Sverige och kontor i Köpenhamn kan finnas stora 
skillnader i affärskulturen.  
 
I affärssammanhang upplever Johan att han är mer fokuserad på beslut och kommunikation 
när det gäller kulturella skillnader. När han pratar om privata sammanhang handlar det med 
på skillnader i ordning och reda. Vidare beskriver Johan hur svenskar kan uppfattas som svåra 
att förstå av våra europeiska grannar när det gäller beslut. Han beskriver hur han en gång 
skulle arrangera ett event med Tyskland och upplevde att det ifrågasattes väldigt mycket 
under beslutsprocessen men när det väl var bestämt gjordes allt enligt pappret utan 
återkoppling eller fler möten vilket Johan inte var van vid och trodde istället att något gått fel. 
När han insåg att allt var ordnat och i sin ordning reflekterade han över att i Sverige hade 
detta projekt krävt flera möten längs vägen medan tyskarna enligt Johan är mer ifrågasättande 
i beslutsprocessen men när ett beslut är fattat så förhåller de sig till det.  
 
Johan upplever att aktörer på den europeiska marknaden är vana vid att arbeta internationellt 
och även om vissa är olika så tar människor hänsyn till det. Han beskriver hur det hör till 
undantaget att ett företag inte arbetar utanför sina landsgränser i någon bemärkelse. Johan 
upplever att man i viss mån måste anpassa sig men han tycker man kommer ganska långt med 
tydligheten då han tror att det är där de största missarna kan förekomma. Han beskriver att 
han inte funderar så mycket på hur han ska bete sig när han ska åka till ett annat land men han 
är noga med att vara säker på att uttrycka sig tydligt och klart. Johan tycker i grund och botten 
att alla är individer i sig och delar samma grundvärderingar. 
 
Johan berättar hur det uppstått skillnader i hur människor agerar inom företag men han anser 
att det handlar om att förklara vilken företagspolicy som finns och då handlar det inte alltid 
om vilken kultur man kommer ifrån. Han beskriver också hur han i Tyskland upplever att det 
är viktigt att komma i tid till möten, vara väl förberedd och man har oftast en begränsad tid på 
sig. Detta upplever han kan skilja sig mot Sydeuropa där det inte är riktigt lika strukturerat. 
Johan beskriver detta enligt: 
 
“Jobbar man i Tyskland då kommer man i tid till mötet och man är väl förberedd man vet att 
man har bara en viss begränsad tid och när den tiden är slut då är den slut. Medans jobbar 
man kanske mer Sydeuropa kanske det är lite mer comsi comsa” (Johan, 2017). 
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 Johan beskriver hur EU arbetat med att ta bort lokala standarder och så vidare vilket 
underlättar. Dessa finns ändå kvar på vissa ställen som tillexempel Tyskland där produkterna 
måste se ut på ett visst sätt. Eftersom företaget Johan arbetar på alltid varit internationellt 
sedan hans karriär började ser han det som väldigt naturligt att arbeta med nya kulturer.  
 
Språk & kommunikation 
 
Johan talar engelska med alla aktörer han arbetar med. Även om han arbetat med tyskar 
nästan hela sin karriär beskriver han hur han under sin arbetstid i Tyskland pratade tyska 
internt men förhöll sig till engelska när han talade med kunder. Han beskriver att när man 
kommer in i komplexa diskussioner och tyskan inte sitter till 100 procent kunde han hamna 
lite i underläge vilket innebar att engelskan var att föredra.  
 
Johan kommer tillbaka till tydlighet när det handlar om språkliga skillnader. Han beskriver 
hur språk kan vara en barriär men det kan också vara en ursäkt till överseende. Han berättar 
om när han var chef i Tyskland och de anställda inte förväntade sig att han skulle bete sig som 
en lokal chef utan hade istället överseende med att han eventuellt hade ett annorlunda 
beteende. Johan anser att det finns många i europa som inte är speciellt bra på engelska och 
även om man kommer långt med engelskan är det fortfarande väldigt viktigt att ha med sig 
någon som behärskar det lokala språket där han tar Frankrike som exempel. Johan beskriver 
hur det finns språkresurser inom företaget och att de går mot en allt mer digitaliserad värld 
vilket innebär att fler kunder söker information via internet. Företaget måste därför vara ännu 
mer aktiva och uppdatera hemsidor med det lokala språket. Det räcker inte alltid med 
information på engelska. Han beskriver att EU har gjort mycket men det är långt ifrån 
standardiserat till det engelska språket och det är en stor utmaning att arbeta med tolkning och 
lokala anpassningar. Johan föredrar att ha direktkontakt med andra aktörer vilket enligt nedan 
beror på: 
 
“Jag föredrar ju en direkt kommunikation där man kan se varandra i ögonen för det är ju då 
det är lättare att undvika misstag” (Johan, 2017). 
 
Han beskriver också hur mailkommunikation ökar i allt större utsträckning vilken Johan 
upplever skapar sämre kunskaper i det skrivna språket. Han förklarar hur vi idag inte lägger 
lika stor vikt och tid till att formulera oss och vara tydliga utan kommunikationen via mail går 
ofta väldigt fort. Det kan uppstå flera problem genom kommunikationsformerna enligt Johan, 
fel produkter beställs, uttrycken blir missvisande och den ena parten tolkar det på ett sätt 
medan den andra tolkar det på ett annat sätt. Han beskriver också hur han upplever att det 
finns väldigt stora skillnader i språkkunskaper mellan länderna i Europa men något han 
upplevt är att kommunikationen mellan två aktörer, som inte har engelska som modersmål, 
kan bli väldigt bra på grund av att båda parter får anstränga sig och fokusera på tydligheten. 
Han förklarar att det ofta kan bli missförstånd med just engelsmän på grund av att vi svenskar 
är för duktiga på engelska för att uppfattas som nybörjare men för dåliga på engelska för att 
uppfatta nyanser och använda rätt typ av ord. Johan beskriver att det inte finns uppsatta 
riktlinjer på företaget för hur de anställda ska kommunicera med någon part. 
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Kunskap 
 
Johans karriär har alltid varit på det företag han är på idag och de regioner han har arbetat i 
har skiftat mellan åren vilket han beskriver har byggt upp en bred erfarenhetsbank från i stort 
sett alla de länder företaget verkar i. Han beskriver att kunskapen om dessa länder kommit 
längs vägen och är inte något han utbildat sig inom. Han påpekar dock att han gick en 
utbildning i “cultural differences” som han hade stor nytta av i sin karriär. Där fick han en 
förståelse för att alla inte är lika i alla avseenden vilket givit honom en god verktygslåda. 
Utöver den utbildningen beskriver han hur han lärt sig av sina misstag. Om Johan skulle vara 
osäker på något gällande en annan marknad försöker han konsultera med någon i den lokala 
organisationen som kan hjälpa till att översätta eller vägleda. Han beskriver också hur han är 
väldigt öppen mot den andra parten om han inte är helt bekväm med något vilket han upplever 
kan underlätta många situationer istället föt att försöka ta sig igenom en situation han inte 
behärskar. Den andra parten har ofta god förståelse och hjälper oftast till.  
 
Johan påpekar återigen att han inte har läst sig till något om någon marknad utan det handlar 
för honom om learning by doing. Han beskriver detta enligt nedan: 
 
“På själva marknaden är det learning by doing, jag kan säga att jag har inte läst mig till 
speciellt mycket. Som sagt hade jag nån utbildning om kulturella skillnader som gjorde mig 
uppmärksam på frågorna men sen har det varit att lära i sammanhanget och lära sig av sina 
misstag” (Johan, 2017). 
  
Detta har inneburit att han lättare kan läsa av vad människor tycker och tänker, vad som 
skaver under ytan och hur problem kan tänkas lösas på bästa sätt i olika sammanhang. När 
Johan pratar om förberedelser inför tillexempel ett möte med en annan aktör beskriver han hur 
förberedelserna mer beror på vilken form av möte han ska på och vilken nivå det är på, 
snarare än vilket land den andra aktören kommer ifrån.  
 
Geografiskt avstånd 
 
Johan upplever inte att han blir påverkad av det geografiska avståndet på något sätt till länder 
i Europa. Han beskriver hur det kan skilja sig i arbetstider och när andra aktörer befinner sig 
på kontoret men tycker egentligen inte det har med det geografiska avståndet att göra.  
 
Avslutningsvis beskriver Johan hur han tycker att det finns en hel del skillnader i kultur 
mellan länder i Europa, både affärskultur och allmän kultur vilket han anser att man måste 
vara medveten om, samtidigt som man ska vara sig själv. Ibland måste man fundera på hur 
man beter sig och vara extra tydlig. Han beskriver att han upplever att yngre medarbetare 
ibland kan komma ut och uppfattas som lite naiva i vissa kulturer där det är viktigt med vem 
som är senior och inte. Som ung behöver man därför tänka extra noga på de här skillnaderna 
för att få större respekt. Johan påpekar också att Europa är ett stort område och det skiljer sig 
mellan norr, syd, öst och väst.  
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4.12 Sammanställning av empiri 

  

Bakrund Kultur Språk Kunskap Geografiskt avstånd

Frank 40 År

Stationerad i Sverige

Internationell 
arbetslivserfarenhet: 13-

14 år

Olika världsdelar

Olof
51 År

Stationerad i Sverige

Internationell 
arbetslivserfarenhet: 20 

år

Olika världsdelar

Erik
56 År

Stationerad i Sverige 
men har bott och 

arbetat i Singapore i 5 
år

Internationell 
arbetslivserfarenhet: 30 

år

Olika världsdelar

Paul
46 År

Stationerad i Sverige 
men har bott i Tyskland 
under sin utbytestermin

Internationell 
arbetslivserfarenhet: 20 

år

Olika världsdelar

Ove 43 År

Stationerad i Sverige 
men har bott 3 år i 

Tyskland

Internationell 
arbetslivserfarenhet: 20 

år

Olika världsdelar

Talar engelska med de flesta aktörer men 
håller sig till tyska med de tysktalande 
aktörerna. Han upplever att engleskan 

blivit mycket bättre på senare år men att 
det fortfaranade finns skillnader 

kunskaperna vilket leder till att han 
beskriver sig som en kameleont som 
anpassar nivån beroende på individ. 

Använder mycket mail men även telefon, 
vid telefon upplever han att man kan 

missa saker och mail har sin brist i att 
han inte vet när informationen når den 

andra parten.

Talar i stort sett alltid engelska med de 
utländska aktörerna. Han kan tala lite 

tyska, vilket han gjorde förr men idag då 
engelskan fungerar bättre. Han beskriver 

hur det kan vara svårt med engelskan 
eftersom det inte är någon parts 

modersmål men han anpassar sig inte 
avsevärt beroende på vem han pratar 

med. Föredrar inte något 
kommunikationsmedel framför det andra 

(mail, telefon, personliga möten).

Skiljer inte i sin beskrivning på 
affärskultur och allmän kultur. 

Refererar till hur människor förhåller 
sig till varandra, arbetssätt, 

relationer, umgängessätt och 
hierarki. Det finns skillnader mellan 
länder i Europa och även om de inte 

är livsavgörande så sätter han sig in i 
situationer och anpassar sig därefter.

Beskriver först kultur privat och syftar 
då på restauranger, museéum och 

fotbollsmatcher. Inom affärskulturen 
beskriver han hierarki, beslutsvägar 
och formalitet. Han upplever inte så 

stora skillnader i kulturen mellan 
länder i Europa utan reflekterar med 
över den i privata sammanhang. Han 

anser inte att han anpassar sig till 
olika länder utan har liknande 

arbetssätt mot de flesta.

Han definierar kultur som både 
affärskultur och finkultur. Han 

upplever påtagliga kulturkrockar i 
affärssammanhang, i form av olika 
synsätt på auktoritet samt att hans 

om svensk är mer van vid 
konsensustänket, i de andra 
länderna är det vanligt att i 

affärssammmanhang visa starka 
känslor. I övrigt tycker han inte att det 

är några större problem att göra 
affärer med de europeiska länderna. 
Han upplever att han anpassar sig till 

dessa skillnader genom att vara 
förstående mot motparten.

Affärskultur= Hur männsikor agerar. 
Tänker inte på kultur i form av konst 
och liknande. Han anser iatt skillnder 

i Europa inte påverkar honom i hur 
han anpassar sig

Talar uteslutande engelska med de 
utländska aktörerna men förstår tyska, 
holländska samt de nordiska språken. 

Han upplever skillnader i språkkunskaper 
mellan länderna vilket han anpassar sin 
kommunikation till. Han föredrar mail då 
han upplever att telefonsamtal lätt kan 

glömmas bort. 

Erik beskriver kultur som spännande, 
helt normalt och intressant. Han 
beskriver att det finns en hel del 

skillnader mellan områden i Europa 
vilket man måste känna av i olika 
situationer. Han påpekar också att 
det är viktigt att våga vara svensk. 

Talar engelska med de flesta aktörerna, 
han kan även tala finska och förstår 
tyska men föredrar engelska. Han 

upplever att många är på samma nivå 
eftersom många inte har samma 
modersmål men anser att breda 

språkkunskaper skapar andra relationer 
med aktörerna. Han beskriver hur mail är 

det viktigaste kommunikationssättet då 
det ger möjlighet till bekräftelse, men 
föredrar alla tre beroende på situation 
(mail, telefon och personliga möten). 

Han upplever inte att det geografiska 
avståndet påverkar hans arbete 

utöver vissa situationer då han snabbt 
måste få tag i någon aktör och det kan 
skilja sig lite i arbetstider, framförallt i 

sydeuropa. 

Det geografiska avståendet begränsar 
inte hans arebte särskilt mycket mer 

än att kommunikationen kan försenas 
pga olika arbetstider.

Han beskriver arbetet med 
internationella aktörer präglat hela 
hans arbetsliv och är något som 

skapat kunskap om andra människor. 
Han har tagit till sig olika länders 

positiva sidor längs med vägen och 
trycker på att den miljö man verkar i 

skapar kunskap.

Även om det geogragiska avståndet 
inte långt upplever han att det 

påverkar arbetet i form av arbetstider 
och semestrar. 

Hade ingen tidigare kunskap om 
marknaden men har framförallt lärt sig 

vilka regioner som är bra på vad, 
baserat på dess historia. Detta har 

han fått använding av. Företaget han 
arbetar på är väletablerat 

internationellt och han vänder sig till 
organisationen om han är osäker på 

någåt.

Avståndet till Europa påverkar honom 
inte speciellt mycket, vilket han 

annars kan uppleva utanför Europa. 
Den enda fördelen är att vissa 

transporter går för länder närmare 
Sverige.

Allmänintresse, hade kunskap om 
tyskland p.g.a studier om landet. 

Största lärdomen är att det finns en 
individ bakom varje företag och de 
lärdomar han fått längs vägen har 

skapat trygghet. Han är noga med att 
vara väl förberedd och kolla upp vad 

som förväntas.

Upplever inte att geografiskt avstånd 
påverkar kontakten. De kommunicerar 

så pass ofta och enda gången 
tillgängligheten kan påverka är vissa 

helgdagar och liknande.

Den kunskap han hade innan sin 
karriär var kunskapen om tyskland 

som han fått via sina studier vilket han 
upplever har underlättat arbetet med 

Tyskland. Han beskriver hur han 
förbereder sig för möten med andra 
aktörer på samma sätt. Det är viktigt 

att förhålla sig till fakta och vara 
påläst.

Talar franska, tyska och spanska men 
talar oftast engelska med aktörerna för 

att ej hamna i underläge. Uppger att han 
upplevt missförstånd men att det 

hanteras genom återupprepning och 
gestikulering. Föredrar att 

kommunikationen går via mail. Använder 
webbtools för att undvika middförstånd. 

Upplever att det finns skillnader i 
språkunskaper mellan länder och 

anpassar sig därefter.

Hade enbart kännedom om 
marknaden utifrån resor och liknande. 
Det internationella arbetet har berikat 

honom på så sätt att han blivit mer 
openminded och att det har gett 
honom ökad förståelse för andra 

kulturer
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Magnus
40 År

Stationerad i Sverige

Internationell 
arbetslivserfarenhet: 13 

år

Olika världsdelar

Kasper 28 År

Stationerad i Sverige

Internationell 
arbetslivserfarenhet: 6 

år

Olika världsdelar

Christian
42 År

Stationerad i Sverige 
men har bott i Tyskland 
i 6 månader för studier

Internationell 
arbetslivserfarenhet: 15 

år

Olika världsdelar

Peter

40 År

Stationerad i Sverige 
men har bott i Spanien i 

6 månader för studier

Internationell 
arbetslivserfarenhet: 13 

år

Olika världsdelar

Sebastian
27 År

Stationerad i Sverige

Internationell 
arbetslivserfarenhet: 

3,5 år

Europa

Johan
52 År

Stationerad i Sverige 
men har bott i Hong 

Kong i 3 år samt 
Hamburg i 6 år

Internationell 
arbetslivserfarenhet: 27 

år

Olika världsdelar

Har inte upplevt stora begränsningar 
gällande det geografiska avståndet. 

Ibland kan det vara svårt att få tag på 
någon efter kl 15 och de har helt 

andra helgdagar, vilket kan krocka 
med de enligt svensk tradition. 

Hade ingen förkunskaper om 
marknaden mer än att han hade en 
viss uppfattning från hans tid som 
kundsupportmedarbetare. Dessa 
fördomar försannades när han väl 

började arbeta med italienska 
aktörerna själv. I övrigt har han lärt sig 

att vara tålmodig och fått förståelse 
för att italienarna har ett annorlunda 

sätt att arbeta. 

Hade enbart kunskap om marknaden 
som han erhållit privat. Han hanterar 
osäkerheter genom att vara rak och 

ärlig med att han är osäker. Han 
menar att han lärt sig mer om hur 

kulturer formar människor och deras 
agerande.

Fått kunskap genom företaget vilket 
byggt upp en erfarenhetsbank. Han 

har gått en kurs i kulturella skillnader 
som gav goda grunder men utöver 
det har han lärt sig av sina misstag. 
Dessa kunskaper har gjort att han 

lättare kan läsa av människor och hur 
problem kan hanteras. Om han är 

osäker på något gällande en utländsk 
aktör kan konsultera med andra på 
företaget men är ofta öppen med 

aktören att han inte är helt bekväm.

Har god allmän kännedom om 
Tyskland då han besökt landet mycket 

men även bott där. Han har fått 
uppleva kulturella skillnader som 

format hans sätt att arbeta. 

Han upplever inte att det finns några 
begräsningar på grund av det 

geografiska avståndet. Men att det 
kan bli problematiskt om det är något 
akut och om han behöver få tag på 

någon som redan gått hem.

Innan sin karriär hade han rest en hel 
del privat men hade ingen specifik 

kunskap om marknaden eller kulturen. 
Den lärdom han tar med sig mest i sitt 
arbete är att man måste anpassa sig 

på grund av att alla människor är olika 
och man kan inte dra alla över en 
landsgräns då det finns individer 
bakom varje handling. Om han är 

osäker på något tar han hjälp av sina 
kollegor och tycker även det är viktigt 
att vara tydlig med den andra parten 

vilka mål man har och varför. 

Har fått förståelse för hur olika aktörer 
agerar. Han har inspirerats av 

aktörernas tillvägagångssätt. Han har 
lärt sig att anpassa sitt förhållningssätt 
beroende på vilken aktör han har att 

göra med.

Han upplever inte att avståndet till de 
andra länderna påverkar hans arbete 

men påpekar att det är enklare att 
hålla kontakt med ett land som ligger 
närmare. Utöver det är transporter 

enkla och det enda som kan påverka 
är arbetstider mellan länderna vilket 

han måste anpassa sig efter.  

Han har inte upplevt några större 
begräningar mer än att han får förhålla 

sig till att aktörerna har olika 
arbetstider och semesterperioder, 

vilket ibland kan vara svårt att förhålla 
sig till

Kultur för honom är olikheter mellan 
länder, hur beslut fattas, hur de 

agerar i affärssammanhang vilket 
kan bero på vilken fas landet är i 

utvecklingskedjan. I privata 
sammanhang upplever han det som 

skillnader i ordning och reda. Han 
beskriver hur svenskar kan uppfattas 
som svåra att göra affärer med ute i 

Europa gällande beslut. Han 
upplever också att Europeiska 

aktörer är vana vid internationellt 
arbete och tar hänsyn till det. I 

arbetet anpassar han sig men tycker 
att man kommer ganska långt med 
att vara tydlig och i grunden delar 
många samma grundvärderingar. 

Han talar engelska med alla aktörer. Han 
talar även tyska men endast internt. Han 

upplever att det finns skillnader i 
språkkunskaper och många i Europa 

som inte talar så god engelska vilket kan 
skapa en barriär men också vara en 
ursäkt till överseende. Det kan även 
skapa goda grunder då aktörerna är 

tydligare. Även om man kommer långt 
med engelskan är det viktigt att ha med 

sig någon som behärskar det lokala 
språket. Han föredrar direktkontakt med 

andra aktörer i form av personliga möten. 
Mail ökar mer och mer vilket kan skapa 

brister i form av att vi inte reflekterar mer 
noggrant över hur vi formulerar oss i 

mail. 

Han påverkas inte av avståndet till 
andra länder i Europa. Arbetstider kan 
skilja sig men han tycker inte det har 

med tillgängligheten att göra. 

Upplever inte att det geografiska 
avståendet påverkar hans arbete. Han 
upplever att han som svensk har fler 
möjligheter att ta med sig jobbet hem 

genom att vara tillgänglig utanför 
arbetet medan de europeiska 

aktörerna inte är det på samma sätt. 

Talar uteslutande engelska då det har 
blivit ett koncerngemensamt språk. Men 

kan även bli svenska med polska 
aktörerna. Förekommer missförstånd 

som han hanterar genom att vara tydlig 
och saklig i sin kommunikation tillbaka.

Peter talat engelska med alla europeiska 
aktörer. Han kan tala lite spanska men 

det är inget han använder sig av i 
affärssammanhang. Han upplever att det 

skiljer sig i språkkunskaper mellan 
länderna vilket kan göra det svårt att 

urskilja nyanser i tillexempel en 
förhandling. Peter föredrar att träffa 

aktörer personligen då kommunikationen 
efter via telefon och mail då blir enklare. 

Det kan finnas en risk i mail för 
misstolkning av texten. 

Talar engelska med de europeiska 
aktörerna men besitter språkkunskaper i 
tyska. Han kommunicerar dock bara på 
engelska, även med de tyska aktörerna.  
Han upplever ändå att det uppkommer 

språkliga missförstånd. Han har möjlighet 
att vända sig till andra inom bolaget för få 

hjälp med tolkning. 

Talar engelska och tyska. Talar dock 
enbart engelska med alla aktörer, även 

tyska.Detta för att båda parter ska ha lika 
språkmässiga förutsättningar i 
förhandlingar. Upplever inte att 

missförstånd som är orsakade av 
språkförbristningar är påtagliga. Han 
berättar att han anpassar sitt språk 

beroende på vem han pratar med. Skulle 
det inte gå att kommunicera på engelska 

skulle han använda sig av sina tyska 
språkkunskaper.

Talar engelska med de italienska 
aktörerna. Han uppger att det är vanligt 

med språkliga missförstånd då 
italienarna inte kan behärska språket fullt 

ut. Han hanterar dessa svårigheter 
genom att kontinuerligt följa upp och 

ibland Google translate. Han anpassar 
sig på så sätt att han använder ett 

lättsamt språk.

Christian associerar kultur med olika 
människors egenheter och särdrag 

liksom outtalade regler. 
Upplever hög grad av 

kulturskillnader. Skillnad i hur man 
ser på auktoriteter och hierarki. 

Vidare beskriver han att det kan vara 
saker som han tar för givet medan 
andra kanske inte alls gör det. Han 
uppger att det oftast är lätt att göra 

affärer med andra länder men att det 
kan vara knepigt när det kommer till 
processen för att fatta beslut i andra 
länder. Han anser att han ständigt 

anpassar sig.

Kasper beskriver kultur och hänvisar 
till olika affärskulturer i första hand. 

Kultur för honom är något som 
beskriver olikheter i olika synsätt,. 
Har upplevt kulturkrockar i form av 

skilda inställningar till tid. Han 
upplever att han har fått anpassa sig 
i sitt arbete för att bemöta särskilda 
krav och hela tiden kompromissa.

Peter beskriver först affärskultur som 
olika vägar för framtagning av beslut. 

Många har samma mål men olika 
sätt att ta sig dit. Kultur i privata 

sammanhang beskriver han som mer 
flummigt i form av konst, tavlor och 
museum snarare än hur människor 
beter sig. Han tycker det är ganska 
enkelt att göra affärer med andra 

länder i på grund av att man har just 
samma mål. Han beskriver sig själv 
som att han anpassar sig varje dag 
vilket han tycker är en viktig del i sitt 

arbete. 

Ser kultur som en georgrafisk 
tillhörighet och subkultur. Men också 

vad den enskilda individen har för 
erfarenheter med sig. Upplever stora 

kulturella skillnader och speciellt i 
sätt att se på auktoritet.  Han anser 

att han med hjälp av sin position kan 
anpassa sig och förhålla sig 

gentemot motparten.

Kultur är något som uppstår när 
människor interagerar med varandra 
oavsett sammahang, både privat och 

i affärssammanhang. Uppger att 
människor måste vara involverade i 

en interaktion för att kultur ska 
uppstå. Det som sägs och inte sägs i 

ett mötesrum. Han uppger att han 
upplever skillnader i kultur hela tiden 

och understryker att det är väldigt 
viktigt att anpassa sig utefter dessa 

vilket han uppger ingår i hans 
arbetsroll.



	   69	  

5. Analys  
I detta kapitel kommer den empiri som samlats in att analyseras i syfte att komma fram till 
studiens slutsatser. Empirin analyseras utifrån de fyra distanserna Kultur, Språk & 
Kommunikation, Kunskap och Geografiskt avstånd som återfinns i teorin. Dessa distanser har 
fungerat som struktur vid analysen av individerna då det, i enlighet med analysmodellen, är 
dessa distanser som kan tänkas påverka individen. Underrubriker har formulerats under de 
distanser som visat störst aktivitet. Dessa har skapats ur empirin i syfte att fungera som en 
struktur och vägledning för läsaren. Under varje distans analyseras skillnader och likheter 
mellan respondenterna. Detta görs i syfte att få förståelse för det förhållningssätt 
respondenterna har, vilket i teorin benämns som den psykiska distansen. Detta utifrån 
dennes egenskaper i form av erfarenheter, upplevelser och kompetens. Under de fyra 
distanserna har det löpande återkopplats till teorin gällande de fyra distanserna och till 
individavsnittet i teorin där förklaringar till förhållningssättet kan tänkas stödja 
resonemangen.  
 
Samtliga distanser som analyserats, utifrån samtliga individer, kunde urskilja vissa mönster 
som resulterade i tre olika karaktärer. De tre karaktärerna har skapats genom att urskilja de 
olika förhållningssätt som finns hos respondenterna. Den psykiska distansen kan vara olika 
stor hos karaktärerna beroende på vilken del hos karaktären som studeras. Samtliga 
karaktärer har formats ur olika respondenter och de kan återfinnas i flera karaktärer. För att 
förtydliga detta finns innan avsnittet en tabell att följa. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning där det genomgående reflekteras över respondenternas skillnader och 
likheter samt hur de resulterat i de tre karaktärerna och deras förhållningssätt. 
 

5.1 Kultur 
5.1.1 Definitioner av kultur 
 
Kultur kan definieras som de kulturella värderingar som kan komma att bli representativa för 
en individs uppfattningar om vad som anses vara legitimt uppförande (Kogut & Singh, 1988; 
Sousa & Bradley, 2008). Av denna anledning har det för studiens inriktning varit av väsentlig 
betydelse att inhämta information om hur respondenterna definierar kultur och i vilka 
sammanhang respondenten upplever kultur i form av kulturella skillnader. Detta anses 
relevant då studiens utgångspunkt är individernas upplevelser och förhållningssätt. Genom att 
inledande få förståelse för hur respondenten definierar kultur skapas viktiga inputs för att få 
en uppfattning om individen som person och dennes upplevelser av kulturella skillnader. 
Samtliga av respondenterna definierar kultur som något som uppkommer när människor, i 
interaktion med varandra, agerar och tänker olika. Många av respondenterna uppger också att 
de associerar kultur med de upplevelser som uppkommit i affärssammanhang. 
 
Som tidigare presenterats i teoriavsnittet, belyser forskning att psykisk och kulturell distans 
uppkommer som ett utfall av kulturella skillnader i sättet att göra affärer (Evans & Movando, 
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2002). Detta resonemang återfinns även i studiens empiriska material där samtliga 
respondenter uppmärksammat kulturella skillnader i arbetet med europeiska aktörer. Det 
skiljer sig dock i hur påtagliga de kulturella skillnaderna är i affärssammanhang för 
respondenterna. Ett fåtal av respondenterna uppger att det är svårt att urskilja om det är på 
grund av kulturella skillnader eller om det endast är affärsmässiga skillnader. Det finns också 
variationer i huruvida respondenterna identifierar de kulturella skillnaderna. Några av 
respondenterna associerar skillnaderna starkt med kulturkrockar medan det finns respondenter 
som inte upplever dessa vara lika påtagliga och karaktäriserade som just kulturella skillnader. 
Att respondenterna har olika uppfattningar om de kulturella skillnadernas omfattning kan 
antas bero på att respondenterna tolkar och omvandlar de kulturella intentionerna på olika sätt 
(Sousa & Bradleys 2008; Evans et al., 2000; Dow & Karunaratna, 2006; Sousa & Bradley, 
2006; Blomkvist & Drogendjik, 2013; Dow & Larimo, 2009). Vidare kan det utläsas ur det 
empiriska materialet att det oberoende av erfarenhet finns ett fåtal respondenter, som i relation 
till övriga respondenter, upplever påtagliga kulturskillnader. Dessa respondenter är även de 
som direkt kan fånga upp de kulturella skillnaderna och som kan ge konkreta exempel på vad 
det är för kulturella skillnader som uppkommer i det dagliga arbetet. Generellt finns det 
skillnader som samtliga av respondenterna refererar till och som påverkar deras arbetssätt.  
 

5.1.2 Utmärkande skillnader i kulturen 
 
Något som utmärker sig är att sex respondenter (Johan, Magnus, Ove, Paul, Olof och Frank) 
som på daglig basis har kontakt med tyskland, både genom sälj och leverantörsrelationer har 
uppmärksammat skillnader i hur aktörer i framförallt Tyskland ser på auktoritet. Samtliga 
respondenter belyser det faktum att de tyska organisationerna är hierarkiskt styrda, både vad 
gäller beslutsfattande och betydelsen av att inneha en hög position i organisationen. 
Respondenterna nämner också att aktörerna värderar att man själv har en hög position för att 
vinna ett högt anseende, legitimitet och tillit hos aktörerna. De gör jämförelsen med Sverige 
där samtliga upplevt en mer platt organisationsform där många i organisationen har 
behörighet att fatta beslut.  
 
De sex respondenter som nämnts ovan, möter denna skillnad gällande auktoritet genom att 
vara väl förberedda till sina möten, vara noga med att det finns en agenda och att budskapet 
presenteras sakligt. Vidare är samtliga av dessa respondenter måna om att beslutsprocessen 
ska fortskrida framåt. Detta trots att de ibland kan komma att bli begränsade då det finns 
tillfällen då motparten inte är behörig att fatta beslut. Respondenterna berättar att de då får 
vidta åtgärder för att påskynda beslutsprocessen, bland annat genom att kontakta någon med 
högre position i motpartens organisation. Fem av de sex respondenterna anser att det i övrigt 
är lätt att ingå affärer med de tyska aktörerna och att de kan antas vara likasinnade 
affärsmässigt. Detta är något som Brewer (2007) beskriver som att man söker sig till 
marknader som är enkla att bekanta sig med. Dock nämner respondenten Paul att han och de 
tyska aktörerna han arbetar med kan vara väldigt krävande vad gäller kostnader i 
reklamationsanspråk. I de lägena upplever Paul att han får hålla långa diskussioner. Vidare 
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nämner Paul exempelvis att de tyska aktörerna är mer noggranna och metodiska och förväntar 
sig utförliga planer på hur saker och ting ska lösas.  
 
Det finns tre respondenter som har kontakt med aktörer i Sydeuropa. Dessa  har påpekat att 
det finns skillnader i hur affärer ingås och hur arbetsprocesser hanteras. Där är det är vanligt 
att visa känslor i form av ilska och besvikelse både i fysiska möten som i skrift. Detta då det 
exempelvis sker förseningar i leveranserna eller om det skulle uppkomma andra problem som 
berör affärerna. Respondenterna ger alla exempel på att de sydeuropeiska aktörerna är tydliga 
med att visa att de är arga eller besvikna, någon av respondenterna nämner också att det 
uppkommit situationer där aktörerna skrikit åt respondenten. Sousa & Bradley (2008) 
beskriver att de kulturella skillnaderna som en individ uppfattar formar ett sätt att agera och 
förhålla sig med utgångspunkt i det som genererar kulturella skillnader. Detta resonemang 
kan stärkas genom det empiriska materialet då samtliga av dessa respondenter nämner att de 
upplever att de som svenskar inte är vana vid att det beteendet förekommer i 
affärssammanhang. Gemensamt för de tre respondenterna är sättet de förhåller sig dessa 
skillnader. De använder inte samma metod tillbaka, även fast de uppger att de blir chockade 
och irriterade. Samtliga belyser vikten av att i dessa lägen hålla sig saklig, lugn och till 
affärerna. Ytterligare en skillnad som utmärker sig för Sydeuropa är, som respondenterna 
ovan också nämner, att det kan skilja sig vad gäller kostnads och -prissättning samt 
betalningsvillkor. Respondenterna har under ett flertal tillfällen hamnat i konflikt med 
aktörerna då de har en helt annan uppfattning om hur detta ska gå till.  
 
Vidare uppger fyra respondenter att de upplever tydliga skillnader mellan Öst, Syd och - 
Nordeuropa. Två av dessa respondenter nämner exempelvis att ju mer österut i Europa man 
kommer desto mer upplever man att det krockar och särskilt vad gäller inställningen till 
betalningsrutiner. De skillnader som förekommit i Sydeuropa är de som nämnts ovan 
angående att aktörerna visar känslor samtidigt som de skillnaderna i Östeuropa berör den 
skilda synen på auktoritet och hierarkier.  
 
Schwartz (1992) benämner att erfarenheter och upplevelser är det som formar individens 
uppfattningar och tolkning av kulturella skillnader. Ovanstående exempel är ett underlag för 
att samtliga av respondenterna har upplevt olika scenarier där de uppmärksammat de 
skillnader som nämnts ovan. Vidare associerar majoriteten av respondenterna dessa skillnader 
med kulturella skillnader, vilket också återspeglas i den variation av olika upplevelser som 
respondenterna själva definierat och uppmärksammat som kulturskillnader. Detta är även 
märkbart då de respondenter som berättat om deras kulturella upplevelser också refererar till 
dessa som något de inte kan relatera till i interaktionen med svenska aktörer. Det faktum att 
det trots detta finns ett fåtal av respondenterna som dock uppger att de har svårt att hänföra 
skillnader till den bakomliggande faktorn - det vill säga huruvida de är kopplade till just 
skillnader i affärskultur eller nationell kultur, kan belysa den aspekt att det kan vara svårt att 
urskilja den distinktion mellan nationell kultur och affärskultur. Å andra sidan var det en av 
respondenterna som tyckte att det inte fanns en skillnad mellan dessa då respondenten 
ansåg att det är människor som ligger bakom skillnaderna i båda fallen. Detta är en intressant 
aspekt att belysa med tanke på det som finns inom ramen för studiens syfte, då nationell 
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kultur definieras som det som anses vara eftersträvansvärt och normativt i ett samhälle. Dessa 
normer är ofta något som har en avgörande faktor i uppbyggnaden av sociala konstruktioner 
och institutioner vilket företag och dess affärskultur kan vara en del av (Sousa & Bradley, 
2008). Det är därmed en intressant aspekt att förhålla sig till i frågan kring huruvida nationell 
kultur och affärskultur kan vara relaterade till varandra med hänsyn till ovanstående teoretiska 
resonemang. 
 
I litteraturen framkommer ett resonemang om att de kulturella skillnaderna kan antas vara 
mindre mellan geografiskt närliggande länder (Sousa & Bradley, 2008; Dow & Karunaratna 
2006; Blomkvist & Drogendjik, 2013). Detta kan delvis bekräftas i studiens empiriska 
material då tre av respondenterna uppger att det de upplever att det är enkelt att ingå affärer 
med aktörer i de skandinaviska länderna då respondenterna upplever att de är likasinnade vad 
gäller värdegrunder, normer men generellt också affärsklimat. Dock finns det indikationer i 
det empiriska materialet som säger emot litteraturens resonemang. Detta då tre andra 
respondenter menar att det uppkommer skillnader i sättet att göra affärer med närliggande 
länder men också i det beteende hos de personer som respondenterna möter. En av dessa 
respondenter som har kunder i Finland ger exempel på att de finska aktörerna har en tendens 
att vara försiktiga och tystlåtna under förhandlingar. En annan respondent nämner att de 
danska aktörerna är väldigt öppna och ärliga med om något känns fel, ytterligare en av dessa 
tre respondenter har fått erfara att en dansk aktör skällt ut en anställd inför andra anställda. 
Samtliga tre respondenter belyser att dessa observationer inte återfinns i svensk affärskultur.  
 

5.1.3 Anpassning 
 
Ruben (1989) belyser vikten av att individen besitter en vilja att anpassa sig till de 
uppkommande situationerna som kräver det och att detta skapar förutsättningar för att skapa 
ett bra samarbete med motparten. Det empiriska materialet visar att samtliga respondenter 
anpassar sig, dock med skilda bakomliggande orsaker. Det skiljer sig i de sätt respondenterna 
hanterar de olika kulturella skillnaderna samt hur de förhåller sig till dessa i det dagliga 
arbetet. Det skiljer sig också i hur de olika respondenterna anser sig själva anpassa sig utefter 
dessa skillnader. Någon enstaka respondent, exempelvis Frank, upplever att han generellt inte 
anpassar sig utefter de länder han arbetar mot. Han upplever att landsgränserna börjar suddas 
ut alltmer. Han menar att det handlar om att han anammat ett arbetssätt som tillämpas 
generellt i interaktionen med alla aktörer oavsett land. Vidare menar respondenten Erik att 
man ska våga vara svensk och tydlig med vad som gäller samtidigt som det är viktigt att visa 
respekt. Tre av respondenterna upplever att de inte anpassar sig utefter vad som är kulturellt 
representativt för ett land utan de anpassar sitt bemötande och arbetssätt utefter den enskilda 
individen som de kommer i kontakt med. Å andra sidan är det tre respondenter som anser att 
de anpassar sig utifrån de skillnader som uppkommer i varje land för att möta de krav som 
ställs från motparten för att alla parter ska bli nöjda, som exempelvis i fallet med Kasper och 
de italienska aktörerna där han försöker hitta lösningar som gynnar alla parter. Ytterligare ett 
exempel är respondenterna Christian och Sebastian som inspirerats av de europeiska 
aktörerna på så sätt att de tar del av de metoder och beteenden som de uppmärksammat i 
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arbetet med internationella aktörerna. Detta har sedan applicerats i deras arbetssätt och 
bemötande i interaktionen med de aktörer det gäller. Vidare menar respondenterna Magnus 
och Olof att problemlösning är en stor och betydande del i det internationella arbetet och utan 
anpassning skulle samarbetet inte vara möjligt. De belyser vikten av att ha förståelse för de 
krav som ställs från motparten samt att kunna vara inställd på att rätta sig därefter. Det finns 
därmed en variation i dels huruvida respondenterna identifierar de kulturella skillnaderna 
såväl som hur de förhåller sig och anpassar sig utefter dessa i det operativa arbetet.  
 
Ruben (1989) menar att det är viktigt att individen besitter en potential till att förstå 
motpartens behov och anpassa sig därefter. Detta kan stärkas genom det empiriska materialet 
då samtliga av respondenterna anpassar sina förberedelser inför möten beroende på vem 
motparten är och inte utefter vilket land som aktören kommer ifrån. I förberedelserna har 
respondenterna inte tagit hänsyn till just de kulturella skillnaderna utan det beror mer på vilka 
behov som finns utifrån den individbaserade situationen. Trots att respondenterna menar att 
de inte anpassar sig efter de skillnader som finns mellan hemlandet och motpartens land så 
kan man ställa sig frågan om de ändå på ett eller annat sätt har gjort detta när  de anpassar sig 
efter den individbaserade situationen. Respondenterna kan tänkas ha påverkats av hur de 
upplevt tidigare situationer med personer i detta land. Som Ruben (1989) beskriver besitter 
individer en potential att förstå motpartens individuella behov men att de ändå påverkats av 
det andra landet. 
 
Den psykiska distansen uppstår i olika grad då individen anammar ett förhållningssätt baserat 
på de uppfattningar och upplevelser denna har av kulturella skillnader (Sousa & Bradleys 
2008; Evans et al., 2000; Dow & Karunaratna, 2006; Sousa & Bradley, 2006; Blomkvist & 
Drogendjik, 2013; Dow & Larimo, 2009). Det framkommer att respondenterna upplever 
kulturella skillnader och i olika grad är medvetna om dessa vilket också återspeglas i det 
förhållningssätt som tillämpas och som formats utefter de erfarenheter av kulturella skillnader 
som respondenterna stött på i främst arbetssammanhang.  
 
Det framkommer även att samtliga respondenter i olika grad anpassar sig i sitt bemötande och 
arbetssätt för att möta motparten och de kulturella skillnaderna. Individerna visar på en 
förmåga att kunna sätta sig in i motpartens situation och är på så sätt flexibla vilket skapar 
goda förutsättningar för att vidmakthålla internationella relationer (Ruben, 1989). 
 
Slutligen ser samtliga respondenter positivt på samarbeten med nya kulturer. Vidare tycker 
alla respondenter att det är en naturlig del av arbetet. Sex av elva respondenter upplever att 
det är väldigt spännande och betonar detta tydligt. De elva respondenterna upplever att de har 
berikats med kulturella upplevelser. De har erhållit utökad förståelse och kunskap om såväl 
hur ingåendet av affärer skiljer sig som hur människor har olika sätt att förhålla sig till både 
värderingar och levnadssätt. Några av respondenterna tycker att det har varit utmanande på ett 
positivt sätt där de fått möjligheten att utvecklas i sitt yrke och fått erfarenheter som stärker 
deras roll och underlättar i interaktionen med de europeiska aktörerna. Att individerna 
uppvisar en positiv inställning inför mötena med personer med annan kulturell bakgrund samt 
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besitter förmågan att förstå och reflektera över motpartens behov, är av väsentlig betydelse för 
interaktionen med internationella aktörer. (Adler & Bartholomew, 1992).  
 

5.2 Språk & kommunikation 
 
Språk är en viktig faktor för internationella relationer (Welch et al., 2001). Dow & 
Karunaratna (2006) beskriver hur språket kan påverka den psykiska distansen mer eller 
mindre hos en individ. Samtliga elva respondenter i studien talar i första hand engelska med 
de utländska aktörerna. Det skiljer sig något i varför engelskan används i första hand. Fyra av 
respondenterna anser att engelskan blir allt mer utvecklad i Europa och företag blir mer och 
mer globala vilket innebär att det blir naturligt att föra dialogen på engelska. Fyra andra 
respondenter tycker det blir naturligt med engelska då detta är koncernspråket på företaget de 
arbetar på. Det blir därför viktigt att föra kommunikationen på engelska för att skapa 
möjlighet för vem som helst att kommentera och vara delaktig i ett samtal eller via mail. En 
respondent, Johan, utmärker sig något gentemot resterande respondenter där han har en annan 
syn på hur kommunikationen sker. Även om han talar engelska med samtliga aktörer påpekar 
han att företaget allt mer måste ha tillgång till information på aktörernas modersmål och om 
den andra aktörens modersmål inte behärskas bör man i många fall ha med sig en representant 
som gör det. Även Erik påpekar hur viktigt och fördelaktigt det är att behärska motpartens 
modersmål då det skapar relationer och fördelar. Detta är något Paul styrker då han upplever 
att tyska aktörer uppskattar när han kan föra dialogen på tyska. Welch et al. (2001) förklarar 
även hur dessa språkkunskaper skapar styrka för företaget.  
 

5.2.1 Det gemensamma språket 
 
Att respondenterna använder sig av det engelska språket bekräftar det Welch (1999) beskriver 
om att företag anpassar sin kommunikation till ett gemensamt språk. Även om det är något 
skilda uppfattningar om anledningen till användandet av det gemensamma språket kan det 
tolkas att engelskan, vilket inte är helt oväntat, är det språk som överlägset är mest 
användbart. Även om vissa av de respondenter som endast talar engelska med de utländska 
aktörerna påpekar att fler språk kan vara fördelaktigt kan två av dessa respondenter, Johan 
och Erik, tänkas vara extra noga med att påpeka vikten och fördelarna med att behärska den 
andra aktörens modersmål då de tycker detta är extra viktigt. Detta är de två respondenter som 
har längst arbetslivserfarenhet av internationella aktörer och de är även de enda som bott och 
arbetat utomlands fem år eller mer. De två kan därför tänkas ha skapat ett djupare värde i tala 
den andra aktörens modersmål på grund av deras erfarenheter och upplevelser. Som Welch et 
al. (2001) samt Marschan-Piekkari et al. (1999) beskriver kan dessa språkkunskaper skapa 
fördelar och gynnsamma förutsättningar för företaget vilket Johan och Erik förmodligen fått 
erfara. Sousa & Bradley (2008) beskriver hur den psykiska distansen skapas hos individen 
beroende på hur denne upplever de kulturella skillnaderna. De respondenter som anser det 
viktigt att behärska, eller att någon annan behärskar, den andra aktörens modersmål kan 
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tänkas använda sig av detta som ett sätt att minska den psykiska distans som skapas på grund 
av de skillnader som finns i språken. 
 
Brick (1999) beskriver hur det inte uteslutande går förlita sig på ett gemensamt språk då det 
finns olika förutsättningar för vilka kunskaper som finns gällande språket. Tio av elva 
respondenter beskriver att det finns skillnader i språkkunskaper mellan länder vilket tyder på 
att skillnaderna kan tänkas påverka hur kommunikationen sker mellan aktörerna. Två av dessa 
respondenter påpekar att skillnaderna kan bero på vilken befattning de aktörer de 
kommunicerar med har. Fem respondenter relaterar till olika områden i Europa som har bättre 
respektive sämre kunskaper. Södra och Östra Europa upplevs enligt dessa respondenter besitta 
svagare kunskaper, medan länder norrut så som skandinaviska länder samt Holland upplevs 
besitta goda kunskaper.  
 
Ett gemensamt språk kan enligt Henderson (2005) bygga på olika tolkningar vilket kan 
komplicera kommunikationen. Trots att det enligt respondenterna finns kunskapsskillnader 
mellan länder som kan komplicera kommunikationen, och att dessa upplevs på olika sätt, så är 
de flesta eniga om att detta är något de måste anpassa sig till. Vissa mer och andra mindre. 
Detta är en egenskap som Ruben (1989) beskriver som väldigt viktig i en relation med en 
annan aktör, att besitta förståelse för att kunskap kan skilja sig. Ett återkommande ord för 
nästan samtliga respondenter är tydlighet och hur man på bästa sätt är tydlig mot den andra 
aktören. Brannen et al. (2014) beskriver hur ett gemensamt yrkesspråk är ett konstgjort 
tillvägagångssätt av hur en persons tankar formuleras vilket kan skapa komplikationer och 
svårigheter i informationsöverföring. Johan och Erik beskriver dock, till skillnad från Brannen 
et al. (2014) hur ett gemensamt språk även kan skapa fördelar i form av att båda parter måste 
anpassa sig och vara noga med hur de formulerar sig. Det finns således en skillnad i hur 
respondenterna uppfattar språkets påverkan. Även om de anser att det finns svårigheter finns 
det även vissa respondenter som ser fördelar i att båda parter måste anpassa sig. Brannen et al. 
(2014) som menar att det är ett konstgjort tillvägagångssätt stämmer till viss del men det är 
också viktigt att beakta de fördelar som vissa av respondenter ändå ser i det gemensamma 
språket. För att avgöra om det gemensamma språket är problematiskt eller inte bör båda 
aspekter vägas in, för att sedan avgöra vilken del som väger upp den andra.  
 
Övervägande del av respondenterna anser att det finns problematik med det gemensamma 
språket och att de anpassar sig på olika sätt, flera av dem med gester, rörelser, bilder och 
liknande. Respondenterna påpekar också att det i de flesta fall inte handlar om så stora 
problem att det skulle vara helt avgörande på något sätt. Detta blir tydligt i en av 
respondenternas uttryck: 
 
“Man är ändå på nått sätt på samma nivå och vi förstår varandra. Så några pratar med 
svensk brytning och andra pratar med tysk brytning och andra med italiensk brytning. Det är 
charmigt.” (Erik, 2017) 
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5.2.2 Tolk 
	  
Fyra av respondenterna beskriver hur de använder sig av tolk i sitt arbete när de engelska 
språkkunskaperna inte är tillräckliga. Två av dessa, Erik och Peter, reflekterar dock över att 
det kan vara problematiskt med tolkning.  
 
“Då man kommer in i en tolkningssituation vet man ju inte om man får med hela bilden om 
man säger så. Då finns det risk att någonting försvinner eftersom man inte förstår vad som 
sägs“ (Peter, 2017). 
 
“Är man beroende av översättningen, då är det lurigt för att man är ju inte säker på att den 
som översätter säger ordagrant det som du har sagt“ (Erik, 2017). 
 
När en annan person ska vara den som översätter blir det enligt Peter svårt att få hela bilden 
då viss information kan falla bort. Erik beskriver att det vid tolkning blir extra viktigt med 
säkerställande frågor. Peter, som uttrycker problematiken med tolkning, anser även att 
tolkning kan skapa goda relationer. Detta beskriver Wilken et al. (2013) som att en 
mellanhand kan skapa effektivitet i affärsförhandlingar på grund av att det skapas förtroende 
mellan parterna. Samtidigt som det kan vara problematiskt då det inte garanterat ger en 
korrekt bild av helheten samt bygger på det Brannen et al. (2014) förklarar som en persons 
egna formuleringar och tolkningar. Med andra ord finns det en anledning att använda tolk i 
arbetet med utländska aktörer. Dock med hänsyn till dess problematik.	    



	   77	  

5.2.3 Andra språk än engelska  
	  
Flera respondenter har kompetenser i att tala andra språk än engelska vilket enligt Brannen et 
al. (2014) och Marschan-Piekkari et al. (1999) kan skapa goda förutsättningar för företaget i 
form av tillförlitliga relationer. Nio av respondenterna talar andra språk än engelska och för 
åtta av dessa innefattar något av de andra språken tyska vilket tyder på att det verkar vara ett 
etablerat affärsspråk. Det skiljer sig något när och hur språken används. Ove och Paul 
använder sina språkkunskaper i det dagliga arbetet, Olof och Magnus använde språken 
mycket mer förr i tiden, fem av respondenterna använder det antingen inte alls, eller endast i 
generella sammanhang i syfte att få en allmän förståelse eller så används det uteslutande 
internt men inte externt. Ove och Johan, som använder sig av andra språk, understryker dock 
att de inte använder språket i förhandlingar då de kan hamna i underläge när förhandlingen 
sker på den andra aktörens modersmål.  
 
Det skiljer sig mellan respondenterna i hur och när andra språk än engelska ska användas och 
detta kan tänkas bero på vilken kompetens och vilka kunskaper individen i fråga besitter. Det 
kan tänkas spegla det Sousa & Bradley (2006) beskriver i form av att tidigare erfarenheter 
påverkar individens sätt att se på skillnader. Detta visas i form av att respondenterna agerar 
olika och tycker olika om när och hur språket ska användas. De två som använder sig av andra 
språk, utöver engelska, i det dagliga arbetet har båda bott i Tyskland under en period. Ove har 
bott i Tyskland i tre år och kan tänkas fått sina tyska kunskaper därifrån. Han har även 
studerat övriga språk sedan lång tid tillbaka och har även gått intensivkurser vilket skapar 
trygghet i användandet. Paul har bott i Tyskland kortare tid men har skapat kunskaper via sin 
utbildning. Den kompetens och erfarenhet respondenterna skapat om de olika länderna kan 
tänkas ha minskat den psykiska distans som Sousa & Bradley (2006) beskriver uppstår vid 
skillnader mellan länder. Respondenternas förhållningssätt blir mer naturligt eftersom 
skillnaderna upplevs reducerade med hjälp av dessa upplevelser och erfarenheter. Det finns 
dock fler respondenter som bott utomlands eller kan tala vissa språk men som ändå inte 
använder sig av språket. Detta skulle kunna grunda sig i det några av respondenterna uttrycker 
i form av att engelskan idag tar över allt mer och den nya generationen som kommer in på 
marknaden behärskar det engelska språket bättre än hur respondenterna behärskar deras 
modersmål. Det blir då naturligt att använda engelska som det gemensamma språket. De 
erfarenheter som i det förra fallet minskade den psykiska distansen kan i detta fall istället 
tänkas öka den psykiska distansen då de erfarenheter respondenterna har från språket inte 
underlättar affärskommunikationen utan istället kan skapa missförstånd. Även om själva 
språkerfarenheten kan påverka affärskommunikationen kan den fortfarande tänkas underlätta i 
andra sammanhang när aktörerna interagerar och skapar relationer. Detta beskriver Deardorff 
(2006) i form av att kunskap och erfarenheter skapar effektiva möten mellan individer.  
 
Ruben (1981) beskriver hur en individ i interaktionen med en utländsk aktör måste vara 
anpassningsbar och flexibel. Detta kommer till uttryck hos respondenterna i form av att de 
måste vara beredda på att ändra sitt kommunikationssätt på grund av att världen förändras och 
då måste även varje individ förändras trots vissa erfarenheter och kunskaper. Khakhar & 
Rammal (2012) beskriver att beteenden kan vara djupt etablerade men de skapar ändå en 
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förståelse för arbetslösningar och goda interaktioner. Att engelskan blivit ett allt mer etablerat 
affärsspråk kan för vissa tänkas upplevas som en omställning efter att tidigare lärt sig och 
använt den andra aktörens modersmål. Dock uttrycker respondenterna att det utomstående 
språket istället fungerar som en bonus om missförstånd uppstår i det engelska språket. Att 
språkerfarenheter är en faktor som underlättar många relationer är många av respondenterna 
eniga om men eftersom det ändå finns vissa problem i när språken ska användas på bästa sätt 
bör dessa aspekter övervägas. Kan det vara så att man bör undvika att tala den andra aktörens 
modersmål som i fallet vid förhandlingar? Kan det finnas fler situationer där respondenterna 
faktiskt hamnar i underläge när de talar den andra aktörens modersmål på grund av att de tror 
sig behärska språket men egentligen inte får med hela bilden. Det hade då eventuellt varit att 
föredra det gemensamma språket ändå. Deardoff (2006) beskriver hur kunskap och 
erfarenheter skapar effektiva möten vilket det förmodligen oftast gör, men vi kan också tänkas 
missa information när vi förlitar oss på våra erfarenheter och kunskaper. 
 

5.2.4 Kommunikation 
 
Graden av hur svårt respondenterna anser att det är att kommunicera med andra aktörer i 
Europa verkar skilja sig något. Två av respondenterna, Ove och Sebastian, uttrycker vissa 
mindre problem men inte uttryckligen att det skulle vara svårare eller lättare i något avseende. 
Fem av studiens respondenter upplever det som ganska svårt med olika anledningar till varför. 
Av dessa fem benämner Olof bland annat att ingen av aktörernas har engelska som 
modersmål, Paul, Kasper och Johan menar istället att det är problematiskt på grund 
språkkunskaperna hos de andra aktörerna och att detta komplicerar många situationer. Till 
skillnad från Erik som anser att det har varit och är svårt men blir lättare och lättare. 
Resterande fyra respondenter beskriver att det finns problem i kommunikationen men inget 
som gör att kommunikationen skulle vara svår på något sätt.  
 
Individernas upplevelse av svårigheter grundar sig enligt Schwartz (1992) på de individuella 
preferenserna som blir viktiga inslag i beteendet. De fem respondenter, som upplever 
svårigheter i kommunikationen har alla skilda arbetslivserfarenhet. Fyra har arbetat med 
aktörer utanför Europa, de skiljer sig i ålder, arbetsuppgifter samt befattning men upplever det 
ändå som problematiskt. Av dessa respondenter har Johan och Erik liknande längd på 
arbetslivserfarenhet, samma för Olof och Paul medan Kasper har kortare arbetslivserfarenhet. 
Johan, Erik och Paul har bott utomlands medan Olof och Kasper inte har gjort det. 
Anledningen till att de alla fem anser det problematiskt kan därför inte kopplas till specifika 
erfarenheter utan snarare till deras upplevelser i sitt dagliga arbete och i sina arbetsuppgifter 
samt vilka individer de arbetar med. Som Ruben (1989) beskriver så är kunskap individuellt 
och kan skilja sig mellan individer. Detta är något som samtliga fem respondenter 
förmodligen fått erfara och som är anledningen till att inte arbetslivserfarenheter är den 
naturliga förklaringen till upplevelsen av svårigheter i detta avseende utan att det snarare 
kopplat till vad respondenterna upplever i sitt arbete med de andra aktörerna.  
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Kasper, som en av de fem som anser det svårt, kan även uppleva stressade situationer i 
samband med kommunikationen vilket kan vara en anledning till att det upplevs svårt. Detta 
är något Beamer (1992) beskriver som påverkar och som personer i internationella relationer i 
många avseenden måste handskas med.  
 
De fyra respondenter som inte anser att det är speciellt problematiskt att kommunicera med 
andra aktörer har däremot alla liknande form av erfarenheter, det skiljer endast några år 
mellan hur länge de arbetat internationellt. Samtliga av dessa fyra respondenter är mellan 40 
och 42 år. Två av dem har bott utomlands men endast för utlandsstudier. De fyra som anser 
att det inte är så stora problem kan därför tänkas ha en koppling till den erfarenhet och det 
arbetssätt de fyra respondenterna har. Detta är något som Schwartz (1992) beskriver som att 
individens egna uppfattningar om en situation beror på hur individens erfarenheter ser ut och 
kommer därför bli viktigt för vilken inställning och attityd individen har till situationen. Även 
om det finns skillnader i språken har dessa skillnader inte påverkat dessa respondenter i 
samma utsträckning. Detta gör att den psykiska distansen Dow & Karunaratna (2006) 
beskriver som en uppkomst av skillnader, inte blir lika stor i detta avseende med hjälp av det 
gemensamma språket engelska.  
 

5.2.5 Kommunikationsmedel 
 
Det finns flera kommunikationsmedel som respondenterna använder i sin interaktion med 
aktörer i Europa. Utifrån empirin kan utläsas att de tre vanligaste är mail, telefon och 
personliga möten. Samtliga respondenter har uttryckt att den mesta kommunikationen sker via 
mail. Det visar att mail blivit ett allt mer använt kommunikationsmedel. En av respondenterna 
uttrycker att nästan all kommunikation tidigare fördes via telefon men att mail blir mer och 
mer det mest effektiva. Trots att mail verkar bli ett allt mer vanligt kommunikationsmedel 
finns det skilda åsikter om vad respondenterna föredrar. Detta kan bero på det Elo et al. 
(2015) beskriver som att individer besitter olika egenskaper och agerar därför på olika sätt för 
att på bästa möjliga sätt skapa en god interaktion med andra aktörer. 
 
Två av respondenterna uttrycker att valet av kommunikationsmedel ofta skiljer sig och det är 
inget de föredrar mer eller mindre.  
 
Fem andra respondenter uttrycker att de föredrar mailkonversationer, de är alla överens om att 
det beror på att informationen sparas och kan användas vid senare tillfällen. Samtliga av dessa 
fem beskriver hur de hanterar problem i kommunikationen med hjälp av tydlighet. Dock i 
olika former, två av dem arbetar mycket med frågor fram och tillbaka, två andra arbetar med 
förklaringar och ritningar medan den sista arbetar med att dokumentera i syfte att tydligt ge 
den andra aktören underlag att förhålla sig till. Deras gemensamma nämnare är därmed 
formell tydlighet, i dess olika former.  
 
Till skillnad från ovan respondenter föredrar fem andra respondenter personliga möten som 
det främsta kommunikationsmedlet och samtliga av dem är eniga om att det viktigaste är att 
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de får en personlig relation med aktören. De gillar att kunna se den andra personen i ögonen 
och fånga upp viktiga gester och reaktioner som kan vara viktigt för bekräftelsen av att den 
andra parten förstått. Dessa fem respondenter arbetar också med tydlighet men istället i form 
av gester, långsamma och tydliga kommunikationer samt återupprepning. Att dessa 
respondenter beskriver sitt förhållningssätt enligt ovan reflekterar även att de gärna arbetar 
mer med personliga möten för att förebygga problematik. Elo et al. (2015) beskriver hur 
kompetenser är något som individen besitter vilket skapar intelligens som underlättar 
interaktionen med andra länder. Vidare beskriver de hur uppfattningen om vad som är bäst 
lämpat för en interaktion beror på vilka behov som finns i affärsrelationen. För att reducera 
den psykiska distansen föredrar individerna olika kommunikationssätt med den andra aktören 
baserat på vad de upplever som mest tydligt.  
 
Trots att respondenterna föredrar olika kommunikationsmedel är sju av elva respondenter 
överens om att mail är det kommunikationsmedel som kan skapa störst problem. Detta på 
grund av problematiken gällande formulering i text. Johan beskriver att vi idag inte lägger 
lika stor vikt vid hur vi formulerar oss, vilket Frank också relaterar till i form av att 
översättningsprogram och liknande används. Erik beskriver hur det kan vara svårt att tänka en 
sak och sedan formulera detta i text. Det kan ibland till och med låta förolämpande vilket 
bekräftas av (Brannen et al., 2014) som beskriver att att kommunikationen baseras på 
individens formuleringar.  
 
Peter och Sebastian anser att det vid mail är svårt att tolka känslor och undermedvetna 
antydningar medan Paul anser att det svåraste är att veta när informationen når den andra 
parten. Detta är något som styrks av Hendesson (2005) som förklarar hur språket kan bygga 
på språksystem och tolkningar. Brannen et al. (2014) menar dock att begränsningarna kan 
skapa svårigheter i målmedveten kommunikation vilket är något respondenterna dock 
upplever som enkelt med europeiska aktörer. De upplever att den affärsrelation de verkar i 
skapar ett gemensamt mål som alla parter vill uppfylla, även om vägarna dit kan vara olika. 
 
Av de sju stycken som anser att mail är mest riskfyllt var tre av dem de som föredrog 
personliga möten och en som inte föredrog något specifikt medel. Resterande tre 
respondenter, som trots dess upplevelse av problematik med mail även föredrog mailkontakt. 
Detta ger en intressant vinkel då dessa tre både anser det problematiskt men ändå föredrar det. 
Detta skulle kunna bero på att de anser att det finns störst risker men även störst möjligheter 
vilket gör att kommunikationsmedlet väger upp problematiken i interaktionen.  
 
På grund av skillnader i språk kan kommunikationsmedlens problematik tänkas påverka 
respondenternas psykiska distans i form av att det finns skillnader som upplevs 
problematiska. Den psykiska distansen som Sousa & Bradley (2008) samt Dow & 
Karunaratna (2006) beskriver kan uppstå när skillnaderna skapar problem som dessa vilket 
kan utläsas genom att respondenterna förhåller sig till detta på olika sätt. Den psykiska 
distansen till språket i olika kommunikationsmedel skiljer sig mellan de två utmärkande 
grupperna som antingen föredrar mail eller personliga möten. Därefter förhåller de sig till 
problemen. Detta visar även att respondenterna är anpassningsbara vilket Adler & 
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Bartholomew (1992) beskriver som en viktig egenskap hos individer som interagerar med 
aktörer på utländska marknader.  
 
Trots att det finns skilda uppfattningar om vad som anses mer eller mindre problematiskt 
upplever samtliga respondenter att de känner efter hur kommunikationen bör ske vilket kan 
tolkas som att respondenterna anpassar sig. På vilket sätt detta sker skiljer sig något mellan 
dem. Johan och Olof anser inte att de specifikt anpassar sig men de anstränger sig och 
försöker känna efter vem individen är. Åtta andra respondenter uttrycker att de anpassar sig i 
många sammanhang. Fem av dessa åtta respondenter uttrycker att de anpassar sig efter 
individen de kommunicerar med. Paul, som är en av dessa fem, beskriver sig själv som en 
kameleont som ändrar färg beroende på vem personen i andra änden är. Att många av 
respondenterna upplever att de anpassar sig kan förklaras av Adler & Bartholomew (1992) 
genom de erfarenheter individerna besitter vilket skapar förståelse som underlättar anpassning 
och integration. Eftersom integrationen enligt Elo et al., (2015) speglas av känslor och 
uppfattningar blir det naturligt att anpassa sig efter individen. Resterande tre av de åtta 
respondenter som uttrycker att de anpassar sig gör istället detta i form av språknivå och 
tydlighet. Frank beskriver hur han fångar upp hur den andra parten ter sig i det specifika 
landet: 
 
“Jag låter som en ryss när jag pratar engelska med ryssar och som en fransman när jag 
pratar engelska med fransmän” (Frank, 2017) 
 

5.2.6 Språkkompetenser inom företaget 
	  
Språkkunskaper kan ge makt utöver dess formella ställning (Welch et al., 2001) och företag 
bör fokusera på att placera språkkunskaper på rätt ställen (Crick, 1999). Samtliga 
respondenter, utom en, har tillgång till språkresurser på företaget som de kan använda vid 
osäkerhet eller förtydliganden. Vissa använder resurserna mer och andra mindre men de är 
överens om att när man själv behärskar andra språk underlättar det interaktionen men även när 
det finns andra på företaget som kan täcka upp och förtydliga. Kasper, som inte har andra på 
företaget som kan täcka upp, får använda sig av sina egna erfarenheter och kompetenser. Han 
beskriver att han upplevt missförstånd i samband med stressiga situationer vilket då kanske 
hade underlättat om det fanns andra på företaget som kunde täcka upp.  
 
Människor med kunskap och kompetenser bör motiveras och uppmuntras att använda 
kompetenserna (Earley, 2002) då dessa skapar effektivitet i företaget (Johnson et al., 2006; 
Deardorff, 2006). Att nästan samtliga respondenter beskriver hur de har tillgång till 
språkkunskaper på företaget visar att företagen uppmuntrar de anställda att använda sina 
språkkompetenser. Den effektivitet som Johnson et al. (2006) och Deardorff (2006) beskriver 
kan då tänkas skapa ett förhållningssätt hos individerna som minskar den psykiska distansen. 
De vet att de kan förhålla sig till den andra aktören med stöd från medarbetare med rätt 
kompetenser. Det framgår att språkkompetenser kan minska den psykiska distansen. Trots 
detta är det dock viktigt att beakta att om respondenterna förlitar sig på andra i företagets 
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språkkompetenser när relationer upprätthålls, finns det en risk att dessa relationer inte ges 
samma förutsättningar om dessa kompetenser plötsligt inte finns tillgängliga. De anställda på 
företagen som respondenterna tagit hjälp av kan byta jobb eller inte finnas tillgängliga i rätt 
situationer vilket innebär att respondenten måste förlita sig på sina egna kunskaper. Även om 
Welch et al. (2001) menar att dessa språkkunskaper kan ge makt utöver dess formella 
ställning kan det också innebära att respondenterna blir lämnade på egen hand utan att vara 
förberedda på det. Det är således viktigt att respondenten inte helt förlitar sig på någon annans 
kunskaper. 
 

5.2.7 Riktlinjer 
	  
Ingen av respondenterna har riktlinjer på företaget i form av hur de ska kommunicera med 
utländska aktörer vilket är något Brannen et al. (2014) beskriver som allt mer vanligt 
förekommande. Brannen & Doz (2012) beskriver hur detta skapar tydlighet då det hjälper till 
med strategisk kommunikation. Detta kan ifrågasättas då ingen av respondenterna använder 
riktlinjer och istället uttrycker att det är upp till varje anställd hur kommunikationen ska föras. 
Tre av respondenterna menar att det i slutändan handlar om att båda parter ska trivas med 
varandra och riktlinjer skulle inte underlätta den interaktionen. 

5.3 Kunskap 
 
Det skiljer sig mellan respondenterna i hur mycket kunskap de hade om marknaden innan de 
började arbeta internationellt. Sex respondenter hade ingen tidigare erfarenhet mer än resor, 
allmänt intresse och privata sammanhang. Fyra respondenter hade någon form av utbildning 
med inriktning på en specifik marknad med undantag av Johan som även gått en kurs i 
kulturella skillnader som han fått användning för i sitt arbete. Vad samtliga respondenter 
beskriver är hur den kompetens och kunskap de fått av det internationella arbetet med aktörer 
i andra länder har skapat god förståelse och underlättat samarbeten. Kunskap och erfarenheter 
skapar goda förutsättningar för interaktion med utländska aktörer (Adler & Bartholomew, 
1992; Brewer, 2007; Deo Sharma, 2003) vilket är något samtliga respondenter erfarit trots 
dess olika längd på arbetslivserfarenhet. 
 
Även om respondenterna uttryckt sina lärdomar i något olika former upplever samtliga att de 
fått kunskap som skapat lärdomar som hjälpt dem förstå andra individer (Adler & 
Bartholomew, 1992; Schwartz, 1992; Deardorff, 2006). Alla respondenter är eniga om att det 
i slutändan finns en individ bakom varje situation som skapat lärdomar på sitt eget sätt. Erik 
och Sebastian, som är två av de respondenter med störst skillnad i arbetslivserfarenhet, 
beskriver hur de inspirerats av olika länder och dess färdigheter. Detta är lärdomar de tar med 
sig. Erik beskriver att det inte alltid handlar om lärdomar från ett land utan snarare från de 
människor de möter i olika länder. Han vill därför koppla kunskapen till individen bakom 
interaktionen vilket styrker Elo et al. (2015) resonemang om att effektivitet kan skapas när 
fokus är på interaktionen mellan individer. I stort sett alla respondenter beskriver hur de lärt 
sig längs vägen att individer är olika i olika länder och det är något man lär sig och anpassar 



	   83	  

sig efter. Ove beskriver hur han nu är mer open minded, Christian, Olof, Magnus, Sebastian 
och Kasper beskriver hur de nu förstår varför vissa agerar som de gör, Johan beskriver hur 
kunskaperna skapat en förståelse som ger honom förutsättningar att läsa av människor. 
Kasper, Johan och Ove, som är tre personer med helt skilda längd i arbetslivserfarenhet, 
beskriver hur problemlösningsförmågan blivit starkare vilket indikerar på hur detta eventuellt 
innebär att skillnader är något som får upplevas tidigt i arbetslivserfarenheter och som snabbt 
skapar förståelse och utveckling för den som arbetar internationellt. Att samtliga respondenter 
beskriver hur mycket de lärt sig samt fått förståelse för andra marknader, samt på vilket sätt 
de underlättat arbetet, styrker det Deo Sharma (2003) beskriver om att kunskap om andra 
marknader eliminerar risker som kan uppkomma i affärsrelationer. Även inhämtning och 
lärdom om resurser och intern kapacitet hos andra marknader kan eliminera dessa risker 
(Brewer, 2007; Deo Sharma, 2003) vilket vissa av respondenterna beskriver som en 
inspiration de tagit med sig i sitt arbete.  
 
I internationella arbeten kan det uppkomma osäkerhet (O’grady & Lane, 1996) och den 
generella uppfattning från respondenterna är att det inte finns så mycket osäkerhet för arbetet 
med europeiska aktörer då många agerar någorlunda lika. Åtta av respondenterna beskriver 
dock att om någon form av osäkerhet skulle uppstå så vänder de sig främst internt till kollegor 
på företaget för att ventilera problem vilket enligt Deo Sharma (2003) menar eliminerar 
risker. Tre respondenter uttalar sig inte om att de vänder sig till kollegor utan beskriver istället 
hur det är viktigt att våga förklara för den andra aktören att man känner sig osäker eller 
behöver förtydliganden. På så sätt får de känna sig fram och anpassa sig efter situationen. 
Individen måste vara öppen för mångfald (Beamer, 1992) och attityden till relationen är viktig 
(Deardorff, 2006) på samma sätt som den andra individen måste sätta sig in i andras 
situationer (Ruben, 1989). Det blir, som respondenterna nämner, viktigt att våga vara öppen 
om något är oklart på samma sätt som de är öppna för att motparten inte alltid förstår dem.  
 
Genom ovanstående framställning ges indikationer på att respondenterna genom sina 
upplevelser inhämtat kunskaper som försett individerna med nya perspektiv och lärdomar. 
Vidare har denna kunskap genererat ökad förståelse för varför de människor som 
respondenterna har daglig kontakt med, tänker och agerar på ett annorlunda sätt än hur 
respondenterna själva gör. De kunskaper som respondenterna har fått genom interaktionen 
med de internationella aktörerna kan komma att skapa effektivitet som skapar goda 
förutsättningar för framtida samarbeten (Johnson et al., 2006; Deardorff, 2006). Vidare kan 
det konstateras att dessa kunskaper bidragit till att respondenterna givits möjlighet att 
reflektera över hur de agerar i mötet med de internationella aktörerna vilket är något de sedan 
tagit i beaktning när de bemöter motparten i olika i situationer. Dessa kunskaper kan därmed 
antas ha format respondenternas förhållningssätt på olika sätt, vilket i sin tur skapar olika grad 
av psykisk distans (Sousa & Bradleys 2008; Evans et al., 2000; Dow & Karunaratna, 2006; 
Sousa & Bradley, 2006; Blomkvist & Drogendjik, 2013; Dow & Larimo, 2009). 
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5.4 Geografiskt avstånd 
 
Det geografiska avståndet är det verkliga avståndet mellan två länder (Dow & Karunaratna, 
2006) och kan påverka aktiviteter mellan två marknader belägna i olika länder (Ghemawat, 
2001). Samtliga elva respondenter är överens om att det inte finns någon större påverkan av 
det geografiska avståndet till de andra länderna. Det finns vissa skillnader som kan påverka 
planeringen av arbetet men inget som begränsar någon respondents arbete i större 
utsträckning och därför förhåller sig respondenterna inte till denna dimension. Detta innebär 
att den psykiska distansen är väldigt låg. Många av de problem teorin lyfter med det 
geografiska avståndet kan med andra ord inte appliceras i denna studie då respondenterna är 
eniga om det geografiska avståndets påverkan.  
 
Vissa av respondenterna upplever dock lite olika skillnader som finns mellan länder. Tio av 
respondenterna upplever skillnader i arbetstider, helgdagar och semestertider vilket gör det 
svårt att veta när det går att få tag i olika aktörer. Detta är något Hutzschenreuter et al. (2014) 
samt Dow & Karunaratna (2006) beskriver som kan skapa hinder för interaktionen samt hur 
fort information kommer fram. Endast två av de tio respondenterna upplever att detta är något 
som de blir påverkade av i det dagliga arbetet. Dessa två respondenter är Sebastian och 
Kasper som även är de två som arbetat kortast tid med internationella aktörer. Detta kan 
därför tänkas ha en påverkan på deras upplevelse av skillnader i arbetstider. De andra 
respondenterna har längre arbetslivserfarenhet och har förmodligen blivit vana vid att 
tillgängligheten inte alltid är den bästa utan är något som de automatiskt anpassar sig efter på 
grund av att det internationella arbetet kräver anpassning till olika individer (Deardorff, 2006; 
Elo et al., 2015; Barney, 1991). Tre av de respondenter som beskriver att dessa skillnader 
finns upplever dock att det kan påverka dem om det handlar om kritiska lägen då de behöver 
komma i kontakt med den andra aktören fort. Både Johan och Erik, som är två av de 
respondenter som uttrycker att det finns skillnader i arbetstider, beskriver dock att det snarare 
handlar om företag i sig och inte om länder. Dessa två respondenter är även de två som har 
längst arbetslivserfarenhet. Detta kan förklaras genom att de skapat kunskap som givit dem 
förståelse för individer snarare än skillnader mellan länder (Elo et al., 2015). 
 
Det finns kopplingar till problem och skillnader mellan länder som är olika långt belägna från 
varandra men i det stora hela upplevs inte någon större påverkan av det geografiska avståndet 
till länder i Europa. Det skulle kunna förklaras genom att avstånden inte är lika stora mellan 
europeiska länder som till andra världsdelar men å andra sidan är avståndet från Sverige 
längre till södra Europa än till norra Europa och ändå upplever respondenterna inte någon 
påverkan. Detta förklarar och ger en bild av att denna dimension i studiens sammanhang inte 
har den påverkan som teorin säger. Att teorin ändå menar att skillnader i geografiskt avstånd 
påverkar internationell handel kan tänkas ta språng i de kvantitativa studier som gjorts där 
hänsyn till individerna inte tas i samma beaktning som i denna studie. Att det i denna studie 
inte antas ha någon påverkan kan därmed kopplas till det individbaserade perspektivet. 
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5.5 Tre karaktärer och dess förhållningssätt 
 
Ovanstående resonemang har förts med hjälp av uppdelningen i de kulturella distanserna. För 
att analysera dessa som en gemensam enhet har distanserna integrerats och ut ur ovanstående 
analys har tre olika karaktärer vuxit fram. Dessa karaktärer bygger på individernas skillnader i 
förhållningssätt i arbetet med internationella aktörer och grundas i deras uppfattningar och 
förhållningssätt. Detta är också är i enlighet med Sousa & Bradleys (2006) resonemang kring 
att dessa uppkommer efter individens sätt att omvandla och tolka kulturella skillnader till ett 
sätt att agera vilket framkommer på olika sätt genom framställningen av dessa karaktärer. 
 
Under varje karaktär finns tre ledord som är utmärkande för just den karaktärens egenskaper. 
I spalten bredvid kan utläsas från vilka individer dessa ledord är hämtade ifrån och i sista 
spalten finns en beskrivning av det generella förhållningssätt som skapat karaktären. Det står 
olika namn för varje ledord och varje individ kan därför återkomma i olika karaktärer och stå 
för olika ledord vilket visar att individerna i studien har olika förhållningssätt till olika delar. 
Att varje individ kan återkomma i olika karaktärer visar på att ingen individ är den andra lik 
och återfinns inte i exakt samma ledord. Detta betyder att de ledord som inspirerat skapandet 
av karaktären har hämtats från flera olika individer Vilket leder till att de karaktärer som 
tagits fram speglar en bild av samtliga individers olika förhållningssätt i olika situationer. 
 
Syftet med karaktärerna är att få förståelse för hur olika egenskaper påverkar 
förhållningssättet till andra aktörer och eftersom egenskaperna återfinns i differentierade 
individer kan det konstateras att ingen i slutändan är den andra lik men med olika egenskaper 
kan goda relationer till utländska aktörer skapas. Ur karaktärerna kan därför inspiration 
hämtas för vilka egenskaper som leder till olika förhållningssätt och hur goda relationerna kan 
skapas genom medvetenhet om hur och varför individer är olika och agerar på olika sätt.  
 
 
Ett exempel på detta följer nedan: 
 
Christian återfinns i karaktären “den inspirationssökande” på grund av hans nyfikenhet 
kring utländska aktörer. Han anammar även andra beteenden i sitt arbete vilket leder till att 
han även hänförs till ledordet “annamande” i samma karaktär. Christian återfinns även i 
“den saklige” karaktären då han även visar en saklig sida i form av att han föredrar 
mailkontakt, detta då han anser att det skapar tydlig information. Johan som återfinns i 
samma två karaktärer som Christian visar dock på andra egenskaper som skapat denna 
karaktär. Johan återfinns i karaktären “den inspirationssökande” på grund av att han visar 
en tillmötesgående sida i arbetet med de utländska aktörerna och hänförs då till ledordet 
tillmötesgående. I “den saklige” karaktären hänförs Johan, till skillnad från Christian, till 
ledordet formell på grund av sin formalitet i sitt arbetssätt. 
 
Som ovan exempel visar har de olika individerna skapat karaktärer som skiljer sig åt. Att 
individerna är utspridda mellan karaktärerna beror på att förhållningssättet skiljer sig 
beroende på i vilken situation de befinner sig i. 
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Karaktärer Respondenter Beskrivning

Den$inspirationssökande

!"Nyfiken Olof,"Erik,"Magnus,"Christian,"Peter,"Sebastian

!"Observant Johan,"Erik,"Paul,"Kasper

!"Annamande" Christian,"Sebastian,"Frank,"Erik

Den$saklige

!"Formell Ove,"Magnus,"Erik,"Johan

!"Mail Kasper,"Sebastian,"Frank,"Christian,"Paul

!"Specifik"litterär"användning Johan,"Olof,"Paul,"Christian

Problemlösaren

!"Förstående Magnus,"Olof,"Johan,"Erik,"Paul,"Peter

!"Kompromissbar Kasper,"Olof,"Magnus,"Erik

!"Personliga"möten Johan,"Ove,"Peter,"Magnus

Karaktärer

Den"inspirationssökande"ser"nyfiket"på"nya"

samarbeten"och"ser"positivt"på"utmaningar."

Vidare"är"den"inspirationssökande"observant"i"

form"av"att"den"identifierar"motpartens"behov."

Utefter"detta"anammar"denne"det"arbets!"och"

tillvägagångssätt"som"motparten"förlikar"sig"

med.""

Den"saklige"är"i"sin"interaktion"formell"vid"

diskussioner"och"möten."Denne"föredrar"

mailkommunikation"då"det"är"ett"

kommunikationsmedel"som"ger"möjlighet"till"

tydliga"och"enkla"instruktioner."Den"saklige"

besitter"kunskap"om"andra"marknader"som"

erhållits"från"utbildning"och"litteratur"vilken"kan"

användas"vid"interaktionen.

Problemlösaren"är"förstående"i"form"av"att"den"

sätter"sig"in"i"motpartens"situation"och"är"även"

villig"att"ta"hjälp"av"andra"för"att"uppnå"

förståelse."Denne"önskar"att"alla"parter"ska"vara"

nöjda"och"är"därför"villig"att""kompromissa"för"

att"säkerställa"detta."Problemlösaren"föredrar"

personliga"möten"för"att"undvika"missförstånd"

och"för"att"skapa"en"god"relation"med"aktören."
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5.5.1 Inspirationssökaren 
 
Den inspirationssökande karaktäristika kunde identifieras då det framkom att denna är 
benägen att ta efter av de beteenden och de ageranden som skiljer sig och som karaktären har 
uppmärksammat. Detta beteende kan grunda sig i det Schwartz (1992) menar med att den 
ökade förståelsen för en individs länkar till sin kultur och sina erfarenheter berikar förståelsen 
av olika situationer. Det har därefter bildats underliggande egenskaper som kännetecknar den 
inspirationssökande vilka är nyfiken, observant samt anammande. Nyfikenhet är det som 
kunnat utläsas av de respondenter som ser explorativt på samarbetet och som kan antas 
angripa utmaningar med en positiv inställning. Ruben (1989) beskriver att positivitet till andra 
individer är en viktig egenskap för goda affärsrelationer som tyder på respekt. Att den 
inspirationssökande är observant innebär att denne är mån om att passa in och lyssna till 
motpartens behov för att själv kunna förlika sig med motparten och hitta lösningar som 
inspirerar båda parter. Den anammande egenskapen kännetecknar karaktärens sätt att anpassa 
sig på så sätt att den anammar olika arbets- och tillvägagångssätt, som ofta liknar motpartens 
arbetssätt för att utöva detta i sitt eget arbetssätt. Den inspirationssökande kan därmed tänkas 
besitta den egenskap som Ruben (1989) beskriver som icke dömande för att anpassa sig till 
olika roller. Sammanfattningsvis är den inspirationssökande villig att söka nya vägar för att 
utvecklas i sitt förhållningssätt genom att inspireras och omvandla intryck och upplevelser till 
något som karaktären förhåller sig till och anammar i sitt agerande och bemötande av 
aktörerna. Detta kan exemplifieras med hänsyn till respondenternas förhållningssätt och 
agerande i de situationer där de tillexempel anammat Finlands sätt att vara tystlåten under 
förhandlingar och sedan anammat beteendet för att använd samma förhandlingsteknik i möten 
med de auktoritära tyskarna. Eller som i exemplet med de ärliga danskarna som inspirerat 
respondenten till att själv våga vara öppen och framföra sina åsikter på ett likvärdigt plan i 
interaktionen tillbaka.  
 

5.5.2 Den saklige 
 
Den saklige karaktären kännetecknas av att ha struktur i arbetet. Denne fokuserar på tydlighet 
i form av enkla förhållningssätt till andra aktörer. Den saklige har utformats ur de tre ledorden 
formell, mail och specifik litterär användning. Den formella egenskapen grundas i att i 
interaktioner vara saklig samt hålla sig till det viktiga i sammanhang som bland annat 
prissättningar, reklamationer och möten som annars kan tänkas vara problematiska. Den 
formella egenskapen hjälper till att skapa tydlig fokus genom förberedelser. För att eliminera 
osäkerheter fokuseras på att kommunicera på ett språk där samtliga är på samma nivå vilket 
Ruben (1989) beskriver som en viktig egenskap då det skapar förståelse för hur kunskap hos 
den andra parten är individuellt. Vid kritiska lägen kan den formelle uppleva frustation och 
svårigheter när det skiljer sig i tillgänglighet mellan aktörer. Den formelle tenderar i dessa 
lägen att endast relatera till de situationer som denne är van vid vilket är i enlighet med det 
som Elo et al. (2015) beskriver som ett inlärt beteende och starkt etablerat hos varje individ. 
Detta kan vara utmanande i vissa situationer. I den strukturerade andan kommunicerar den 
saklige gärna via mail då kommunikationen dokumenteras och utrymme för viktig 
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information kan enkelt struktureras. Mailen ger även den saklige tillfälle att reflektera över 
det motparten ska ta del av. Till sist kännetecknas den saklige av specifik litterär användning 
vilket innebär att den saklige besitter kunskaper om den andra aktören genom litterär 
utbildning. Elo et al. (2015) beskriver hur kulturell intelligens är en kompetens som en individ 
kan besitta och som kan utvecklas genom lärande och utbildningar. Dessa kompetenser skapar 
enligt Khakhar & Rammal (2012) smidig och god interaktion. Genom denna kunskap 
genereras tidigt förståelse för hur något ska hanteras i det andra landet vilket skapar 
möjligheter och fördelar i hur denne bör och ska förhålla sig till den andra aktören. Detta görs 
genom att integrera med den andra aktören med hjälp av de kunskaper som erhållits genom 
den litterära kunskapen. Det blir redan från början enklare att vara tydlig och strukturerad 
eftersom denne besitter relevant kunskap. Sammanfattningsvis är den saklige formell och 
strukturerad i sitt förhållningssätt med fokus på det väsentliga i en interaktion. Detta kan 
exemplifieras genom att den saklige, oavsett situation och aktör, upprätthåller ett 
förhållningssätt som går ut på att leverera fakta och en tydlig agenda. Detta utmärker sig 
tydligt i mötena med de tyska aktörerna som ofta kräver specifik information men likaså de 
sydeuropeiska aktörerna där den saklige oavsett motpartens reaktioner och eventuella 
invändningar, håller sig till sin ståndpunkt. 
 

5.5.3 Problemlösaren 
 
Problemlösaren kännetecknas av att besitta egenskaper som gör att denne är mer 
samarbetsvillig och är mån om att under alla omständigheter möta de krav och villkor som 
finns hos motparten. Ruben (1989) beskriver att det är viktigt med insikt i andras situationer 
vilket är en egenskap problemlösaren besitter för att kunna möta de krav som motparten 
ställer. Problemlösaren är förstående på så sätt att denne som sagt sätter sig in i motpartens 
situation genom att förhålla sig till krav och rutiner för den andra parten och sedan agera 
därefter. Problemlösaren är även mån om att ta hjälp av andra för att skapa förståelse för den 
andra individen. Detta i syfte att värna om affärsrelationen. 
 
Vidare kännetecknas karaktären av att vara kompromissbar genom att i slutändan fokusera på 
att båda parter ska vara nöjda och fungera med varandra. För att kunna göra detta måste 
individen ha en förmåga att förstå och reflektera över den andra partens behov (Ruben, 1989) 
vilket gör individen anpassningsbar och ger en god förmåga att interagera (Adler & 
Bartholomew). Detta innebär att problemlösaren inhämtar och tar till sig motpartens 
synpunkter. Denne är också ofta den som gärna träffar aktörerna under fysiska möten i syfte 
att säkerställa att allt går enligt båda parters önskemål för att minska utrymmet för 
missförstånd. Det är enligt Deardorff (2006) viktigt vilken attityd individen har till relationer 
vilket kan förklara varför problemlösaren uppskattar att se den andra personen i ögonen för att 
kunna urskilja reaktioner och på så sätt kommunicera genom gester och återupprepning. 
Slutligen är även karaktären angelägen om att värna om den befintliga affärsrelationen till 
aktören. Detta kan exemplifieras genom att trots klagomål och tydliga känsliga utbrott är 
problemlösaren mån om att vidta åtgärder i syfte att gottgöra för förseningar, som i fallet med 
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de italienska aktörerna där man i dessa lägen verkar för att företaget ska stå för 
fraktkostnaderna för att kompensera och för att upprätthålla en god affärsrelation.  
 

5.4 Sammanfattning analys 
 
Vernon (1966) menar att det kan uppstå kulturella skillnader i internationella affärsrelationer, 
vad gäller sätt att ingå affärer, kommunikationsprocesser samt den kontexten var i beslut 
fattas.  Respondenterna har bekräftat att det förekommer skillnader som de uppmärksammat 
men också hur de hanterar och förhåller sig till skillnaderna. Att företagens anställda anpassar 
sig till den affärsmässiga och den nationella kulturen är av väsentlig betydelse för att skapa 
goda förutsättningar för ett internationellt utbyte (Barkema et. al, 1996). Ur empirin kan det 
utläsas att samtliga individer som arbetar med internationella aktörer anpassar sig både vad 
gäller det sätt att bemöta de europeiska aktörerna men också i det utövande arbetssättet. 
Denna anpassning sker dock på olika sätt.  
 
Vidare har individerna olika förhållningssätt med utgångspunkt i de kulturella distanserna. 
Detta kan antas bero på individernas uppfattningar och upplevelser av de kulturella 
skillnaderna, som i sin tur har blivit viktiga inslag i individernas val och tolkningar men också 
för attityden och beteendet i agerandet gentemot de europeiska aktörerna (Sagiv & Schwartz, 
2000; Roccas, Horenczyk & Schwartz, 2000). Vad gäller kopplingen mellan erfarenhet och 
individens förhållningssätt har det i studien genomgående kunnat tydas att erfarenhet spelar 
en viktig roll i individernas förhållningssätt. Det har dock svårt att fastställa vilken typ av 
erfarenhet som kan hänföras till ett specifikt förhållningssätt.  
 
Som tidigare nämnts har samtliga respondenter uppfattat kulturella skillnader och upplever att 
de mer eller mindre förhåller sig till dessa i olika sammanhang. Detta är i enlighet med 
studiens teoretiska resonemang om att kulturella skillnaderna bör studeras på individnivå. 
Detta med anknytning till begreppet psykisk distans där individperspektivet syftar till att 
förklara hur individen omvandlar kulturella intryck till ett förhållningssätt gentemot 
aktörerna. Individernas upplevelser av kulturella skillnader, med utgångspunkt i de kulturella 
distanserna, skapar psykisk distans i form av det förhållningssätt respondenterna tillämpat i 
interaktionen med internationella aktörer. Det är även genom detta resonemang de olika 
karaktärerna växt fram. Detta då olika egenskaper och karaktäristika har kunnat identifieras 
och urskiljas i analysen, vilka kan komma att bli representativa för ett specifikt 
förhållningssätt i det dagliga arbetet med aktörerna. Detta bekräftar att det trots individernas 
likheter, uppkommer skillnader i huruvida de uppmärksammat samt agerat utefter de 
kulturella skillnaderna.  
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6. Slutsats 
I följande kapitel presenteras studiens slutsats genom en redogörelse för de resultat studien 
kommit fram till samt uppfyllelsen av syftet. Detta görs genom ett besvarande av studiens 
forskningsfråga: “Hur upplevs och påverkar kulturella skillnader anställdas interaktion och 
förhållningssätt till europeiska aktörer i det operativa arbetet?” 
 
Syftet med studien var att med hjälp av begreppen psykisk och kulturell distans skapa 
förståelse, på individnivå, för hur kulturella skillnader kan påverka anställdas förhållningssätt 
och agerande vid interaktion med utländska aktörer i det operativa arbetet.  
 
Den genomförda studien har skapat förståelse för den betydelse det finns att studera 
interaktioner mellan olika länder på individnivå. Studien visar att arbetet med internationella 
aktörer kräver anpassningar från samtliga individer men dessa anpassningar har visat sig 
skilja sig åt mellan individerna. Detta är något som bekräftar att kulturella skillnader upplevs 
på individnivå, ett första antagande som togs fram i teorikapitlets avslutande del. Att 
nationella skillnader mellan länder bör sättas i relation till de individer som interagerar med 
utländska aktörer i det operativa arbetet blir tydligt i denna studie då det framkommer olika 
anpassningssätt mellan olika individer. Dessa resultat hade inte kunnat framställas om inte 
studien utgått från individen. Vidare har studien indikerat på att individens erfarenheter har en 
viktig bakomliggande roll i individens arbete med internationella aktörer, men att det däremot 
inte har varit möjligt att hänföra specifika erfarenheter till specifika förhållningssätt.  
 
En annan aspekt studien visar är hur landsgränser, trots dess skillnader, blir svagare och 
svagare i Europa och interaktionen mellan aktörer i olika länder blir allt mer integrerad. Trots 
denna aspekt finns det fortfarande skillnader som, på olika sätt, påverkar individen och som 
denne måste anpassa sig till i det dagliga arbetet. Något som varit utmärkande för studien är 
att de kulturella distanserna kultur samt språk och kommunikation har visat sig vara en större 
del av det operativa arbetet än de två andra distanserna. Skillnaderna som påverkat 
respondenterna i dessa två distanserna har varit mer omtalade och problematiska vilket har 
visat på olika former av psykisk distans uttryckt i olika, men även lika, förhållningssätt till de 
utländska aktörerna. Detta bekräftar det andra antagandet i studiens teorikapitel om att 
kulturella skillnader faktiskt påverkar individens interaktion med aktörer i andra länder.  
 
Studien visar att kulturella skillnader inte alltid har med det geografiska avståndet att göra då 
skillnader även upplevs av individer som interagerar med aktörer belägna i närliggande 
länder. Detta är något som talar emot det tredje och sista antagandet som gjordes i studien om 
att längre geografiska avstånd skapar större kulturella skillnader som har större inverkan på 
individens psykiska distans.   
 
Med hjälp av begreppen psykisk och kulturell distans har studien resulterat i ett utfall som 
visar att arbetet med utländska aktörer bygger på just individer. Utifrån detta resultat har olika 
karaktärer kunnat identifieras och särskiljas med hänsyn till skillnader i de olika 



	   91	  

förhållningssätt som tillämpats. Dessa karaktärer ger förståelse för hur man på olika sätt kan 
lösa och förebygga de problem som finns i det operativa arbetet med internationella aktörer.  
För att effektivt arbeta med internationella aktörer bör individen vara i fokus och genom dessa 
resultat kan individer relatera till de framtagna karaktärerna.  
 
Skillnaderna mellan länder finns på nationell nivå men hur man påverkas och hanterar dessa 
skillnader förekommer på individnivå och återfinns hos aktören i dennes förhållningssätt till 
den utländska aktören. Denna interaktion måste därför anpassas individuellt mellan de 
operativa medarbetarna.  
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7. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras reflektioner om studiens resultat och viktiga aspekter att ta hänsyn 
till när resultatet framställts. Avsnittet berör även de upptäckter som studien bidragit med 
men som är utanför studiens forskningsområde. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt 
forskning som kan vara intressant inom området. 
 

7.1 Reflektioner 
 
Att kulturella skillnader har uppmärksammats och förekommer samt att de i olika grad 
påverkar den anställdes förhållningssätt är något som kunnat konstateras i denna studie. 
Vidare kan de argument, med utgångspunkt i den teoretiska bakgrunden om att psykisk 
distans bör studeras på individnivå, stärkas genom det resultat som studien genererat. Att 
individerna i olika omfattning lyckats identifiera kulturella skillnader och även exemplifierat 
hur dessa uppkommer i det dagliga arbetet visar att det är av väsentlig betydelse att undersöka 
internationella relationer på individnivå.  
 
Empirin har bidragit till underlag för att kunna besvara forskningsfrågan. Det har också 
bidragit till perspektiv och upptäckter utanför denna. Något som studien och dess empiriska 
material bidragit till är det faktum att aktörerna blivit allt mer likvärdiga och att de har svårt 
att direkt associera skillnaderna med just kulturella skillnader. De respondenter som uppgav 
att de upplever de kulturella skillnaderna som mindre påtagliga är också de respondenter som 
har kontakt med aktörer utanför Europa på daglig basis. Att respondenterna även arbetar med 
aktörer utanför Europa kan ha en viss inverkan på det faktum att de inte upplever lika stora 
skillnader inom Europa. Detta då det kan antas att det förekommer större kulturella skillnader 
utanför Europa.  
 
Studiens slutsatser som grundar sig i att kulturella skillnader påverkar det operativa arbetet, 
måste diskuteras utifrån det faktum att en majoritet av respondenterna har en befattning som 
innefattar en säljande roll där respondenterna har många års arbetslivserfarenhet. Det finns 
inga drastiska skillnader i hur de med mindre arbetslivserfarenhet upplever de kulturella 
skillnaderna samtidigt som denna andel var förhållandevis liten i urvalet jämfört med de som 
har lång arbetslivserfarenhet. Det kan därmed inte helt uteslutas att arbetslivserfarenhet i 
kombination med befattning kan ha haft en betydelse för respondenternas upplevelser av 
kulturella skillnader.  
 
Det har genom det empiriska materialet framkommit att Tyskland är en stor handelspartner. I 
samband med detta gjordes en oväntad upptäckt som är av vikt att belysa men som är utanför 
studiens forskningsområde. Denna upptäckt grundas i att det fastställts att samtliga 
respondenter som interagerar med de tyska aktörerna upplever att det råder en mer hård 
jargong i den affärskultur som aktörerna verkar i. De upplever skillnader i sättet att ta beslut 
vilket anses ske under mer hierarkiska förhållanden, vilket är något som respondenterna inte 
kan identifiera med den svenska affärskulturen. Denna aspekt är viktig att belysa då även 
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detta talar för att det geografiska avståndet inte alltid är avgörande samt att det öppnar upp för 
möjligheter och nya perspektiv att utgå från i forskningssammanhang. 
 
Det har under studiens genomförande uppkommit en del intressanta upptäckter med 
hänvisning till ovanstående diskussion. Det finns därmed aspekter som är av betydelse att 
belysa i fortsatt forskning.   
  

7.2 Vidare forskning 
 
Fokus i denna studie har varit att undersöka hur kulturella skillnader upplevs och påverkar en 
individs förhållningssätt i det operativa arbetet. I samband med studiens begränsningar finns 
det flera områden som skulle vara intressanta att studera vidare. Studier med samma mängd 
kvinnor och män som respondenter hade eventuellt givit svar som kan tänkas vara annorlunda 
mot de svar denna studie fått.  
 
Studier där skillnader mellan specifika länder studeras, med fokus på individnivå, hade kunnat 
ge intressanta utfall som kan tänkas vara användbara för de företag som arbetar med dessa 
länder. Tyskland, som är ett land Sverige handlar mycket med, hade fungerat som potentiellt 
land att studera i förhållande till Sverige. Där kan det tänkas finnas en möjlighet att studera ett 
specifikt antal respondenter inom varje “erfarenhetsgrupp” för att se om det skiljer sig mellan 
dem i deras arbete med specifikt Tyskland. 
 
Något som varit återkommande längs studiens gång är funderingarna på hur det hade sett ut 
om andra världsdelar än Europa studerades. Eftersom Europa är den världsdel Sverige är 
beläget i, hade det varit intressant att studera relationen till länder i en annan världsdel. Om 
studien utformats med fokus på både respondenterna i Sverige och de aktörer i de Europeiska 
länderna hade även resultatet eventuellt blivit annorlunda. Detta är något som också skulle 
vara intressant att utveckla i vidare forskning inom området. 
 
Denna studie har begränsats till fyra kulturella distanser med hänsyn till den avgränsning som 
gjorts och i vidare forskning hade samma distanser vart intressanta att studera men i andra 
processer eller i andra typer av företag. Detta för att få ett ännu bredare resultat om 
internationella affärsrelationer på individnivå.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Inför intervjun användes nedan utformade intervjuguide. De frågor som utformats i guiden 
har inte alla ställts till respondenten utan fungerade som en mall för intervjuaren att se till att 
samtliga områden täcktes. Många av respondenterna reflekterade redan i huvudfrågan (Den 
markerade frågan) över resterande punkter vilket innebar att de kunde checkas av utan någon 
vidare följdfråga. Vid de tillfällen respondenten inte talade lika fritt om huvudfrågan 
användes resterande frågor som vägledning för intervjuaren att fånga upp tidigare resonemang 
och koppla till resterande frågor som önskades få svar på.  
 

Individen 
 
Kan du berätta lite om dig själv och dina tidigare erfarenheter? 

• Ålder 
• Befattning 
• Utbildning 
• Kan du berätta lite om dina tidigare arbeten?  
• Vilka länder arbetar du mot?  
• Arbetsuppgifter i din roll med dessa länder?  
• Hur länge har du arbetat med dessa arbetsuppgifter? 
• Har du tidigare arbetat mot dessa länder? 
• Har du i andra sammanhang kommit i kontakt med dessa länder? 
• Har du arbetat/varit bosatt utomlands under en längre period?  
• Hur ser dina erfarenheter ut generellt gällande kontakt med marknader utanför 

Sverige? 
• Besöker du dessa länder regelbundet? 

 
Kultur 

 
Vad tänker du på när du hör ordet kultur? 

• Affärssammanhang/Generella sammanhang? 
• Beskriv en gång i ditt arbete där du upplevt någon form av kulturkrock med 

den andra marknaden? Om ja, med vilket land och på vilket sätt? 
 
Vad är dina uppfattningar om den andra marknaden? 

• Beskriv en situation du upplevt att du och den andra aktören varit oense om 
vad som anses vara rätt eller fel?  

• Beskriv på vilket sätt/i vilka situationer du anpassar dig till den andra aktören i 
ert samarbete? 

• Ställs det några särskilda krav från någon aktören? Om ja, hur förhåller du dig 
till dessa? 

• Hur ser du på nya samarbeten med nya kulturer? 



	  
	  

 

Språk 
 
Beskriv vilket/vilka språk och hur kommunikationen ser ut när du talar med de 
utländska aktörerna?  
 

• Kan du tala den andra aktörens modersmål? 
• Hur bekväm känner du dig med att kommunicera på engelska/aktörens 

modersmål/annat språk? 
• Har du tidigare arbetat med aktörer med detta språk? 
• Kan du beskriva en situation där det uppstått missförstånd orsakade av 

språket?  
• Beskriv en situation där det varit svårt att tolka vad den andra aktören menar? 

Hur hanterades detta? 
• Har du någon gång upplevt att du har svårt att bli förstådd språkmässigt? Om 

ja, hur hanteras detta? 
• Finns det andra på företaget som talar den andra aktörens modersmål? - 

Använder ni er av varandras språkkunskaper på företaget? 
 
 

 
Kan du beskriva hur annan kommunikationen sker med den andra aktören, ex. 
mail/telefon?  

• Vilken kommunikationsform föredrar du, och varför? 
• Vilka typer av missförstånd kan orsakas av kommunikationsmedlen?  
• Vart skulle du säga att den största risken för missförstånd finns? 
• Beskriv en situation där det varit svårt att tolka vad den andra aktören menar? 

Hur hanterades detta? 
• Finns det uppsatta riktlinjer på företaget för hur bör kommunicera med en viss 

marknad? Om ja, hur ser dessa ut? 
 
 
Om det finns fler länder på den marknad du opererar på, upplever du då skillnader i 
språkkunskaper mellan länderna? 

• Agerar du då annorlunda i din kommunikation beroende på vilket land det 
handlar om? 

 

Kunskap 
  
Hur mycket kännedom hade du om denna marknad innan du började med dina 
arbetsuppgifter? 

• Hur länge har företaget arbetat mot Europa? 



	  
	  

 
 
 
Om du är osäker på något avseende den andra marknaden, hur hanterar du detta? 

• Hur förbereder du dig inför tillexempel ett möte med den andra aktören? 
 
 

Vad har du lärt dig av att arbeta med aktörer på den Europeiska marknaden? 
• På vilket sätt har dessa lärdomar senare underlättat arbetet?  

 

Geografiskt avstånd 
  
Hur upplever du att avståndet till dessa länder påverkar ditt sätt att 
kommunicera/interagera med aktören? 

• Har du och den andra parten olika arbetstider? - Hur skiljer sig dessa tider åt? 
• På vilket sätt kan detta begränsningar gällande tillgängligheten? Om ja, vilka?  

 
 

 
Hur skulle du beskriva infrastrukturen i det andra landet och kommunikationen om 
transporter? 

•  Hur påverkar detta ditt arbete med den andra parten? 
• Om detta skapar problem i ditt arbete/din kommunikation med parten, hur 

agerar du för att lösa problemet?  
• Hur ofta uppstår dessa problem? 

 
Övriga frågor 

• Finns det något mer du vill lägga till som vi inte frågat om? 
• Får vi kontakta dig om det skulle uppstå övriga funderingar? 

 
 
 
 
 
 

 


