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Sammanfattning 
 
Den teknologiska utvecklingen har bidragit till en ökad globalisering av dagens samhälle. För 
många företag har detta inneburit att verksamheten fått en alltmer internationell karaktär. 
Internationaliseringen kräver nya kontakter och företagen ställs inför nya utmaningar då de 
möter människor med olika kulturell bakgrund. 
 
Med denna bakgrund väcktes intresset för vårt problem om att undersöka hur företag i 
business-to-business-kontext (B2B) identifierar och hanterar problem av kulturell karaktär vid 
utländska affärsförbindelser.  
 
En kvalitativ undersökning av tre svenska företag inom B2B-kontext genomfördes. Företagen 
som deltog var Pronova AB, Axelent samt Albany International, där respondenten på 
respektive företag har en framträdande roll vid internationella samarbeten.  
 
Det visade sig att kulturella olikheter är något som respondenterna genom upplevelser, både 
bra och dåliga, lärt sig att identifiera efter hand. Erfarenheter vid hantering av likartade 
problem har lett fram till normer på respektive företag som ligger till grund för hantering av 
framtida problem. Detta är en ständigt pågående process som utvecklas för att övervinna de 
hinder som uppstår, och på så vis kunna möta handelspartners på de utländska marknaderna 
på ett så fördelaktigt sätt som möjligt. 
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1 Inledning 
 
I inledningskapitlet introduceras läsaren till uppsatsen. Problemfrågan konkretiseras efter en 
redogörelse av bakgrunden till problemet. Vidare kommer en problemdiskussion som 
förtydligar vårt val av problem följt av syfte som skall klargöra vad ändamålet med 
undersökningen är. Därefter kommer stycket avgränsningar i vilket problemet ytterligare 
preciseras genom en vidare förklaring av vad som hamnar utanför problemområdet. Detta 
följs av uppsatsens vidare disposition. 
 

1.1 Problembakgrund 

Kultur är en mycket gammal företeelse (Hofstede & Hofstede, 2005; Linton, 1947, 1999). Det 
sociala spelet, som det även kallas, har en historia som sträcker sig miljoner år tillbaka i tiden 
och vårt sätt att bete oss kan hänföras till våra förfäder aporna. Forskare som studerat dessa 
olika gruppbildningar av djur har noterat viktiga egenskaper hos dessa individer såsom 
värderingar och omvårdnad. Man observerade att olika grupper hade olika sociala ritualer som 
ansågs essentiella. Våra förfäders kulturella grunder har gått i arv till vår tids generation. 
Världen består i dag av en enorm mängd kulturer vilka skiljer sig åt bland annat gällande 
värderingar, traditioner och vanor (Hofstede & Hofstede, 2005). Enligt Linton (1947, 1999) 
och Hofstede och Hofstede (2005) förändras och utvecklas dessa under tidens gång och 
kommer så även att fortsätta göra i framtiden. Vissa värderingar, traditioner och vanor 
försvinner för att ge utrymme åt nya. Detta är en process som gör att en ursprunglig kultur kan 
komma att förändras så mycket att den ursprungliga kulturen kan bli svår att identifiera 
(Linton, 1947, 1999).  
 
Den teknologiska utvecklingen har bidragit i hög grad till globaliseringen av dagens samhälle. 
Som effekt av den ökade snabbheten i kommunikation, transport och finansiella flöden 
krymper vår värld (Kotler et al, 2005) och i takt med att handelsbarriärerna minskar så ökar 
globaliseringen i rask takt (Bradley, 1998; Kotler, 2005). Kotler (2005), Bradley (1998) och 
Rosenbloom och Larsen (2003) menar att detta sammantaget har förenklat handeln mellan 
företag avsevärt och bidragit till att allt fler företag tittar efter affärsmöjligheter utanför det 
egna landets gränser. Rosenbloom och Larsen (2003) menar vidare att det har blivit normalt 
för majoriteten av företag att handla och interagera med företag i andra länder. 
 

Figur 1. Svensk export 1950-2005 (US-dollar)
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Diagrammet ovan åskådliggör tillväxten av svensk export mellan 1950 och 2005 enligt 
världshandelsorganisationen, WTO, (www.wto.org). Efter att svensk export stadigt ökat under 
flera decennier ses en kraftigare ökning efter början av 1990-talet (Figur 1), vilket ligger i 
linje med Bradley’s (1998) och Kotler’s (2005) teorier om minskade handelsbarriärer och 
ökad globalisering. Enligt konjunkturinstitutet (www.konj.se) är den svenska ekonomin inne i 
ett mycket expansivt skede och förväntas parallellt med hela världsekonomin fortsätta att växa 
sig allt starkare både under 2007 och 2008. Detta medför att exportutvecklingen drivs på av 
den globala tillväxten och exporten kommer att öka ännu en tid framöver. 
 
Med minskade handelsbarriärer är få företag oberörda av den ökade globaliseringen. De 
alltmer integrerade internationella marknaderna skapar möjligheter och konkurrensutmaningar 
för företagen och tvingar allt fler företag att möta nya marknader med nya kulturer. Företagen 
behöver stor kunskap för att kunna arbeta och fungera inom sin egen kultur. Att vara en 
internationell aktör innebär ytterligare utmaningar i form av kulturella olikheter inom en rad 
olika områden (Bradley, 1998).   
 
Den ökade globala handeln gör att det blir mer och mer betydelsefullt för företag att vara 
insatta i hur kultur utrycker sig i andra delar av världen (Doole & Lowe, 2005; www.konj.se). 
Li et al. (2002) menar att den snabba globaliseringen tvingar många företag att 
internationalisera och därmed engagera sig i allianser och nätverk med företag med diverse 
olika kulturella bakgrunder. Dessa skillnader kan leda till ökad risk för missförstånd och 
konflikter, (Li et al., 2002; Möller & Svahn, 2004) men om de kulturella barriärerna 
övervinns kan de leda till stora konkurrensfördelar och förbättrade resultat (Li et al, 2002). 
 
Det är viktigt att vara medveten om och känna till den främmande kultur som råder i andra 
länder och i synnerhet i det land som företaget skall etablera sig eller göra affärer i. Om 
företagsledningen inte är väl medveten och påläst om den främmande kulturen finns risk att 
det uppstår missförstånd och begås misstag vid exempelvis förhandlingar (Molnar, 1990). 
Företag som planerar att etablera sig på nya marknader behöver genomgå en process, en så 
kallad acculturation. Genom denna process erhåller internationella företaget en förståelse och 
kunskap för andra kulturers värderingar, vanor och traditioner, vilket är ett måste för att 
företaget skall kunna anpassa sig till den utländska marknaden (Doole & Lowe, 2005).  
 
Internationaliseringen kräver nya kontakter och företagen ställs för nya utmaningar i att 
beakta nya människor och kulturer, men det är inte marknadsomgivningen i sig själv som är 
det viktigaste, utan företagets förmåga att samverka med den (Bradley, 1998). Relationer har 
stor betydelse då företag skall internationaliseras. Dessa relationer medverkar till att företagen 
erhåller kunskap om kultur och beteende vilken är viktig för att skapa en god position på den 
utländska marknaden (Doole & Lowe, 2005). 
 
I business-to-business-kontext (i fortsättningen B2B) är relationer mycket betydelsefulla och 
här blir det än viktigare för företagen att sätta sig in i den främmande kultur i vilket 
handelspartnern verkar. Företag som strävar efter goda relationer och lyckas uppnå detta med 
handelspartners på den nya marknaden erhåller konkurrensfördel gentemot de företag som 
inte sätter relationerna i fokus (Doole & Lowe, 2005). Möller och Svahn (2004) trycker 
ytterligare på vikten av att förstå och interagera med motpartens kultur. Batt och Purschase 
(2004) utvecklar detta i att det i vissa kulturer, så kallade högkontextkulturer, är uppbyggnad 
av tillit och vänskap som är grundstenar i ett framgångsrikt samarbete. Dessa relationer är ett 
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viktigt inslag i internationell marknadsföring och det är också vid detta relationsbyggande 
som kunskapen om kulturella faktorer spelar en avgörande roll för handelsrelationens framtid, 
vilket betyder att den ofta spelar så stor roll att företaget antingen lyckas eller misslyckas på 
den utländska marknaden (Doole & Lowe, 2005). 
 

1.2 Problemdiskussion 

Som problembakgrunden visar har handelsutbytet med andra länder fått en allt större 
betydelse för många företag i takt med en ökad globalisering. Detta medför att det uppstår nya 
problem och svårigheter som företagen måste beakta då de skall samarbeta och göra affärer på 
utländska marknader. Företag som verkar i en B2B-kontext har i allt högre grad blivit tvungna 
att handla med andra företag utanför det egna landets gränser för att kunna erhålla 
konkurrensfördel gentemot andra företag. Förmågan att hantera kulturella olikheter får då en 
stor betydelse och resulterar i hur företagen utvecklas och klarar sig på den nya marknaden. 
Som Doole och Lowe (2005) antyder så kan företagets hantering av den nya marknadens 
kultur vara avgörande för företaget framtida överlevnad. Även Dunning (1997) menar att 
kultur spelar en central roll inom internationell marknadsföring och menar vidare att företag 
som lyckas identifiera och hantera kulturella olikheter kan utnyttja detta för att skapa 
konkurrensfördelar.  
 

1.3 Problemformulering 

Hur beaktar företag i business-to-business-kontext kulturella olikheter vid affärsförbindelser 
på utländska marknader, samt hur hanterar de eventuella problem som kan uppkomma till 
följd av dessa olikheter? 
 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka företag i B2B-kontext för att kunna beskriva hur 
kulturella olikheter uppmärksammas och vidare hanteras vid utländska affärsförbindelser. Vi 
vill på nära håll studera hur dessa företag agerar för att kartlägga de kulturella skillnaderna 
som finns gentemot den utländska handelspartnern och vidare studera de åtgärder företagen 
tar till för att hantera de eventuella svårigheter som kan uppstå. 
 

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen är avgränsad till tre svenska företag som verkar inom B2B-kontext. 
Uppsatsen är huvudsakligen fokuserad på de europeiska marknaderna, eftersom våra 
fallföretags huvudmarknader ligger i Europa och för att utforska hanteringen av kulturella 
skillnader på närmre geografiskt håll. Det kommer dock att finnas utomeuropeiska inslag i 
form av exempel givna av respondenterna, för att ytterligare belysa de kulturella olikheter 
som finns i världen. Vi kunde valt att bortse från dessa exempel men vi ansåg att det fyllde en 
viktig funktion i uppsatsen i form av intressant information som belyser skillnader och 
likheter mellan Europa och resten av världen. 
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1.6 Disposition 

För att underlätta för läsaren redogörs här uppsatsens fortsatta disposition. Som figuren nedan 
visar följs inledningen av ett metodkapitel där undersökningens tillvägagångssätt och val 
klargörs. Den teoretiska referensramen åskådliggör tidigare forskning inom ämnet och vald 
modell introduceras och presenteras. I följande empiri återfinns insamlad data från 
undersökningen tillsammans med en kortare företagspresentation. Analysen ämnar till att 
knyta den teoretiska referensramen samman med empirin från undersökningen, varpå vi 
slutligen i sista kapitlet drar egna slutsatser och förslag till vidare forskning inom ämnet. 
 

 
 

Figur 2. Disposition 
 
För att få en klarare koppling mellan teori och empiri samt tidigare insikt för våra metodval 
har vi placerat metodkapitlet direkt efter inledningen. Detta ämnar att ge en ökad förståelse 
för läsaren och ska bidra till en tydligare röd tråd igenom hela uppsatsen. 
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2 Metod 
 
I metodkapitlet kommer vi att redogöra för vårt val av datainsamlingsmetod, ansats och val 
av fallföretag och respondenter. Vi kommer att motivera vårt tillvägagångssätt med stöd av 
metodlitteratur och förklara varför vi har valt en metod framför en annan.  
 

2.1 Deduktiv eller induktiv strategi 

Enligt Holme och Solvang (1997) är det komplicerat att undersöka hur något ser ut i 
samhället med hjälp av teorier. Trots detta finns det och har alltid funnits ett behov hos 
forskare att göra så (Holme & Solvang, 1997).  
 
När målet är att undersöka hur något ser ut i verkligheten, kan vi som forskare välja mellan 
två olika angreppssätt eller strategier då en undersökning skall utformas. Den första strategin 
namnges deduktiv strategi och innebär att gå från teori till empiri. Vid denna strategi har 
forskaren vissa förväntningar om hur verkligheten ser ut innan han/hon samlar in empiri. 
Därefter samlas empirin in för att se om denna stämmer överens med de förväntningar som 
sattes innan undersökningen tog form. De uppsatta förväntningarna bygger på tidigare 
forskning och litteratur som har studerats. Den andra strategin kallas för en induktiv strategi 
och innebär att gå ett omvänt håll jämfört med den deduktiva strategin, det vill säga från 
empiri till teori. Forskare som använder sig av denna strategi bör genomföra insamlandet av 
empiri helt utan uppsatta förväntningar innan undersökningen genomförs. Utifrån det 
insamlade materialet utvecklas sedan teorin (Jacobsen, 2002).  
 
Vi använde den deduktiva ansatsen eftersom vi studerade litteratur och tidigare forskning före 
vi genomförde undersökningen. Denna strategi föll sig naturligt för oss eftersom det var då vi 
studerade ämnet genom andra författares verk som intresset för vårt problem uppstod, 
samtidigt som det gav oss möjlighet att styra problemet till vad vi ansåg intressant.  
 

2.2 Extensivt eller intensivt upplägg  

Vi valde att använda oss av det intensiva upplägget då vårt syfte var att undersöka några få 
enheter på djupet. Vi redogör trots detta skillnader och likheter för de båda metoderna nedan 
för att på så vis förtydliga varför vi valde en metod framför en annan. 
 
Extensivt (brett) och intensivt (djupt) upplägg handlar om hur forskaren ämnar närma sig 
verkligheten som avses undersökas. Det extensiva upplägget anger hur många enheter som 
undersöks medan det intensiva upplägget anger på vilket sätt eller hur många nyanser som 
fångas upp. Det extensiva upplägget kan även kallas för en kvantitativ datainsamling och det 
intensiva upplägget kallas för en kvalitativ datainsamling (Jacobsen, 2002). Likheten mellan 
de båda datainsamlingsmetoderna är att både den kvalitativa och den kvantitativa 
undersökningsmetoden har som syfte att ge en bättre förståelse av verkligheten som vi vill 
undersöka. Den största skillnaden mellan metoderna ligger i att i den kvantitativa metoden 
omvandlas information till siffror med vilka vi sedan utför statistiska analyser, medan det i 
den kvalitativa metoden är intervjuarens perception och tolkning som ligger till grund för 
analysen (Holme & Solvang, 1997).  
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Om forskaren väljer en kvantitativ datainsamlingsmetod hanteras ett stort antal enheter 
vanligtvis flera tusen. Denna metod används främst då undersökaren har för avsikt att 
generalisera resultatet till att gälla en större population, vilket är en stor styrka med en bred 
undersökning. Ju fler enheter som undersöks desto lättare kan resultatet generaliseras. Det vill 
säga att det med större säkerhet kan hänföras till att gälla ett större antal individer än bara de 
tillfrågade. Denna metod används med fördel vid exempelvis opinionsundersökningar. En 
svaghet med denna metod är att det är komplicerat att utforma ett riktigt bra frågeformulär 
som inte är styrt av utformaren samt att informationen har en tendens att bli ytlig (Jacobsen, 
2002).  
 
Den kvalitativa datainsamlingsmetoden karakteriseras av att forskaren går på djupet i de 
utvalda enheterna. Oftast är dessa enheter människor som intervjuas om något speciellt 
fenomen eller någon specifik händelse. Ändamålet med en sådan undersökning är att få en så 
komplett bild som möjlig över det speciella fenomenet eller den specifika händelsen. Med 
denna metod är det en stor chans att forskaren kommer nära sitt objekt och kan få fram 
intressanta detaljer om fenomenet eller händelsen samt att intervjuaren kan vara flexibel och 
ställa följdfrågar till intervjupersonen om så behövs. Styrkan i att välja en kvalitativ 
utformning ligger i att det är möjligt att få fram intressant information med många detaljer. 
Giltigheten blir ofta stor i en sådan undersökning. Svagheten ligger i att det är svårt att 
generalisera ett sådant material till att gälla fler än det utvalda undersökningsobjektet (Holme 
& Solvang, 1997; Jacobsen, 2002).  
 

2.3 Val av datainsamlingsmetod 

Enligt Kvale (1997) är det mänskliga samtalet mellan parter, vari det ställs och besvaras 
frågor, grunden för samspel mellan människor. Genom samtalet lär vi känna varandra och får 
veta saker om varandra såsom kunskapsnivå, åsikter och känslor. En forskningsintervju 
grundar sig på sådana vardagliga samtal men hamnar under kategorin professionellt samtal 
och är ett samtal som är strukturerat och har ett syfte. Syftet med en forskningsintervju är att 
få skildringar av den intervjuades livsvärld med avsikt att tolka det intervjupersonen säger 
(Kvale, 1997).  
 
Vi valde, som tidigare nämnts, att genomföra en kvalitativ undersökning. Detta skedde i form 
av personliga intervjuer med lämpliga företagsrepresentanter på tre utvalda företag, då vårt 
syfte var att undersöka hur några svenska företag i B2B identifierar och hanterar 
kulturskillnader vid utländska affärsförbindelser. Kvalitativa intervjuer passade bäst ihop med 
vårt syfte med undersökningen och gav oss en möjlighet att verkligen gå på djupet i de 
utvalda fallföretagen samt få fram specifika exempel, fenomen och nyanser som kan vara av 
intresse. Denna metod gav oss också möjligheten att skapa en dialog med de utvalda 
företagsrepresentanterna och på så vis kunde vi anpassa intervjuerna till de specifika 
företagen och ställa följdfrågor vilket gav en hög flexibilitet i metoden.  
 
Att genomföra kvalitativa intervjuer kan vara en krävande procedur på många sätt, bland 
annat då varje enskild intervju är en tidskrävande ansträngning. Det är inte ovanligt med 
personliga intervjuer som varar upp emot tre timmar. Detta medför ofta stora begränsningar 
för forskaren då resultatet blir att det inte hinns med att intervjua så många personer. Vid 
kvalitativa intervjuer kommer forskaren ofta till en punkt då han eller hon blir mätt på 
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information eftersom varje intervju genererar så mycket. All denna information skall senare 
bearbetas och analyseras vilket leder till att forskare ofta väljer ett lägre antal 
intervjupersoner. Denna metod är dock så flexibel att det inte finns något som hindrar 
forskaren att senare gå tillbaka till intervjupersonerna för att få följdfrågor besvarade. Detta 
kan även göras under ett senare skede av arbetet exempelvis under analysen (Holme & 
Solvang, 1997).   
 
Vi var medvetna, innan genomförandet av intervjuerna, om att kvalitativa undersökningar av 
vårt slag kunde bli en tidskrävande process men vi övervägde fördelar mot nackdelar och kom 
fram till att intervjuer av detta slag skulle ge oss ett mest intressant resultat.  
 
Då varje enskild intervju var en process som genererade mycket information och nya intryck, 
märkte vi i ett senare skede av arbetet att vissa delar varit något oklara. Vi ansåg att det var 
nödvändigt att kontakta de respektive företagen fler gånger för att erhålla ytterligare 
information där vi märkte att det behövdes kompletteringar. Detta gjordes via telefon och e-
mail vid senare tillfällen. 
 

2.4 Val av företag 

Vi valde att använda oss av företag som vi ansåg passade in i vår profil för uppsatsens syfte 
samt geografiskt sett gav oss en möjlighet att genomföra intervjuer på plats. Tidigare 
erfarenheter sade oss att detta var det bästa sättet att få en bra och uttömmande intervju på.  
 
Vi valde att samarbeta med tre företag som var verksamma inom B2B. Anledningen till att vi 
valde tre företag var att det är ett antal som är hanterbart och lagom för en kvalitativ studie av 
vårt slag. Två av dem ligger i Halmstads omnejd medan det tredje låg i Hillerstorps kommun 
utanför Gnosjö i Småland. Efter sökande och analysering av ett flertal företag föll valet på 
följande tre:  
 

• Pronova AB (Halmstad) 
• Axelent (Hillerstorp) 
• Albany International (Halmstad) 

 
Pronova AB blev vi rekommenderade då vi först kontaktade ett annat företag som inte kunde 
ställa upp. De menade att Pronova var ett företag på frammarsch vilka expanderar mycket på 
utländska marknader. Detta gjorde företaget i högsta grad lämpligt för vår undersökning. 
 
Axelent har vi samarbetat med vid ett flertal tillfällen tidigare och visste att företaget passade 
för vår undersökning. Detta grundade vi på den kunskap som vi skaffat oss om deras 
internationalisering vid tidigare kontakter. Vi visste sedan förr att företaget har sina 
huvudmarknader i Europa. 
 
Albany International fann vi först genom att söka på affärsdata på Internet. Valet av detta 
företag föll på att det är ett väletablerat företag i Halmstad med gamla anor, som vi ansåg 
skulle passa in i vår undersökning då de handlar och samarbetar med stora delar av Europa.  
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De tre utvalda företagen var mycket positiva till att genomföra undersökningen och intervjun. 
De har varit väldigt hjälpsamma, vänliga och intresserade då vi mött dem, trots att de haft 
mycket att göra på företagen.  
 

2.5 Val av respondenter 

Vi valde att kontakta och intervjua de personer på respektive företag som hade bäst insikt i de 
frågor som vi ville ställa. 
 
På Pronova AB intervjuade vi Sven-Olof Berg, marknads- och säljansvarig på företaget. Han 
har arbetat på företaget sedan 1970 och har en gedigen kunskap och erfarenhet om att 
samarbeta och göra affärer på utländska marknader och svårigheter som kan uppstå vid detta. 
 
På Axelent intervjuade vi Stefan Axelsson  som är en av företagets grundare, exportchef och 
tillika VD för företagets engelska filial. Han har en lång erfarenhet av företaget och branschen 
samt är mycket kunnig i export- och marknadsfrågor.  
 
På Albany International intervjuade vi Juha Huovalainen som är marknadschef. Huovalainen 
har arbetat med marknadsföring i företaget i 21 år och har varit stationerad i både Sverige och 
Finland. Han kommer även att tillhöra företagets centraliserade huvudkontor i Europa som 
från och med hösten 2007 kommer att finnas i Schweiz. Han har stor erfarenhet och är mycket 
väl insatt i hur företaget behandlar frågor av kulturell betydelse på olika marknader. 
 

2.6 Utformning av intervjufrågor 

Enligt Holme och Solvang (1997) använder forskaren normalt sig inte av ett frågeformulär av 
standardiserad form vid en kvalitativ intervju då det finns en alltför stor risk att intervjuaren 
styr intervjuns utfall för mycket. Det är önskvärt att intervjupersonens egna uppfattningar och 
tankar kommer fram och att det i så stor utsträckning det är möjligt låta han eller hon styra 
undersökningen själv. Det är däremot rekommendabelt att upprätta en manual med stödfrågor 
för att på så vis inte glömma att beröra en viktig fråga eller ett relevant område. En stor fördel 
med att inte ha ett standardiserat frågeformulär är att vi med ett formulär med stödfrågor ger 
utrymme till spontanitet och flexibilitet under intervjuns gång (Holme & Solvang, 1997).  
 
Vi utformade ett frågeformulär där vi i så stor utsträckning det var möjligt försökte följa 
Holme och Solvangs (1997) rekommendationer ovan. Vi ville försöka få en öppen intervju 
med respondenten och på detta sätt få honom att känna att det var han som styrde och hade 
övertaget om intervjun. På så vis fick vi respondenten att prata och berätta så mycket som 
möjligt runt frågorna. Vi hoppades med denna metod kunna inge en trygghet vilket ledde till 
att vi fick fram intressanta och spännande svar. Vår avsikt med de personliga intervjuerna var 
att få personerna att prata så fritt och utsvävande som möjligt runt ämnet. Märkte vi att 
respondenten svävade ut alltför mycket från ämnet och det blev ointressant var det vår uppgift 
att leda in personen på rätt spår igen, utan att vi blev för styrande.  
 
Då vi utformade vårt frågeformulär utgick vi från vår valda modell baserad utifrån Terpstra 
och Sarathy (2000) och delade således upp intervjun i åtta olika delar - en för varje 
komponent. Under varje del utformade vi sedan frågor baserade på stödord. Detta för att vi 
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skulle få möjligheten att vara så flexibla som möjligt under intervjuns gång och kunna 
anpassa frågorna efter företagen och deras verksamhet samtidigt som vi inte ville missa viktig 
information.  
 

2.7 Genomförande av intervjuer  

Då vi valde företag som var belägna på ett geografiskt fördelaktigt sätt för oss, valde vi att 
genomföra alla intervjuer på plats på fallföretagen, vilket även bidrar till att respondenten 
känner sig mer hemma och bekväm i situationen.  
 
Intervjun började med att vi kallpratade med respondenten innan själva intervjun började. 
Syftet med detta var att lära känna respondenten samt att vi ville att han skulle känna sig trygg 
med oss som intervjuade. Vi visade även i ett tidigt skede en bild på vår valda modell och 
förklarade vad den gick ut på för att respondenten skulle förstå vårt upplägg med de åtta olika 
komponenterna. Vi menade på att det skulle underlätta för respondenten om han visste och 
förstod vad grunden i uppsatsen bestod av. 
 
Alla respondenter samtyckte till att vi använde bandspelare och därmed spelade in 
intervjuerna på band. Detta underlättade för oss under intervjuernas gång eftersom vi inte 
behövde anteckna under tiden, utan kunde koncentrera oss på att lyssna och diskutera. Det 
betydde också att vi inte behövde avbryta respondenten mitt i ett svar för att kontrollera att vi 
uppfattat rätt. Intervjuerna varade mellan 75 och 105 minuter beroende på vilket företag det 
var. 
 

2.8 Validitet och reliabilitet  

Det finns två krav som insamlad empiri bör uppfylla oavsett vad det gäller för slags 
undersökning. De två kraven är att den måste vara valid (giltig och relevant) samt reliabel 
(pålitlig och trovärdig). Det är viktigt att forskaren har ett kritiskt förhållningssätt till den 
information som han eller hon samlat in för att få fram det som var avsikten med 
undersökningen från början samt kunna redovisa ett riktigt resultat (Jacobsen, 2002).  
 
Reliabiliteten i studien beskriver huruvida undersökningen går att lita på. Undersökningen bör 
vara genomförd på ett sätt som inger förtroende och bör inte inneha uppenbara mätfel. Om 
forskaren skulle genomföra samma undersökning en gång till och den skulle ge samma 
resultat skulle undersökningen ha en hög tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). Reliabiliteten är en 
större angelägenhet om forskaren använder sig av kvantitativ metod än som i vårt fall 
kvalitativ (Holme & Solvang, 1997). När det gäller pålitligheten i individuella intervjuer, som 
vi skall genomföra, talas det ofta om två olika effekter. Den ena är en så kallad 
intervjuareffekt och den andra en så kallad kontexteffekt. Den förstnämnda innebär att det 
skapas speciella resultat av intervjuarens närvaro och den sistnämnda att miljön där intervjun 
äger rum också spelar in och påverkar resultatet (Jacobsen, 2002).  
 
Då vi har intervjuat tre personer som alla är kunniga samt har en lång erfarenhet av 
internationella möten, anser vi att det inger ett förtroende för vårt resultat vilket ger en hög 
reliabilitet. Vi valde medvetet ut våra respondenter med syftet att undersökningen samt 
resultatet skulle gå att lita på. 
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Med validiteten menas om forskaren faktiskt mäter det som var önskvärt från början och att 
undersökningen uppfattas som relevant samt att resultatet kan generaliseras till andra än bara 
de som vi undersökt. När det gäller individuella intervjuer mäter forskaren personliga och 
individuella åsikter av ett fenomen (Jacobsen, 2002). Vi var medvetna om att vi statistiskt sett 
inte kan generalisera vårt resultat men vi anser att resultatet kan vara identifierbart till andra 
företag i samma kontext. 
 

2.8.1 Intern och extern giltighet 

Generell validitet kan sedan delas in i ytterligare två mindre komponenter. Dessa är intern 
giltighet och extern giltighet.  
 
Den interna giltigheten talar om ifall forskaren mäter det som han eller hon faktiskt tror sig 
mäta och om han eller hon har fått tag i det som var meningen. Det finns två viktiga åtgärder 
en forskare kan ta till om han eller hon vill pröva om resultatet har en hög intern giltighet eller 
inte. Den första är att kontrollera undersökning, resultat och slutsatser mot andra. Detta kan 
göras exempelvis genom att forskaren samlar alla uppgiftslämnare för en diskussion om 
resultatet. Den andra åtgärden forskaren kan ta till är att på ett kritiskt sätt granska resultat och 
slutsatser som framkommit av undersökningen. Detta görs genom att gå tillbaka i 
forskningsprocessen och titta på de mest viktiga stadierna av arbetets gång. Det kan röra sig 
om att exempelvis kritisk granska sina källor och undersöka om källorna är tillförlitliga eller 
att bedöma uppgiftslämnarens kunskap och närhet till fenomenet (Jacobsen, 2002).Det enda 
sättet vi kunde påverka den interna giltigheten var att välja respondenter som vi ansåg ha rätt 
kunskap och erfarenhet om vårt problemområde. Detta beskrivs utförligare under rubriken val 
av respondent. 
 
En av styrkorna med den kvalitativa intervjun är att forskaren har en möjlighet att vara 
flexibel och ställa följdfrågor under intervjuns gång, vilket enligt oss, stärker våra möjligheter 
till ett intressant och giltigt resultat. Det var dessutom en av de största anledningarna till att vi 
valde personliga intervjuer som undersökningsmetod.  
 
Extern giltighet handlar om ifall det insamlade resultatet för en viss situation också gäller för 
en annan. I vårt fall skulle det vara om vårt insamlade resultat från ett specifikt företag vid en 
viss tidpunkt är överförbart till ett annat företag vid en annan tidpunkt. Den externa 
giltigheten säger alltså något om ifall forskaren kan generalisera eller överföra resultatet. 
Syftet med kvalitativa intervjuer är som regel inte att generalisera resultatet utan istället att 
fånga upp, få en förståelse och fördjupa sig i ett visst fenomen. Det finns dock en möjlighet 
till generalisering ur ett kvalitativt material vilket går ut på att generalisera ett mindre urval 
till en teoretisk nivå. Det är emellertid svårt att säga om den utformade teorin är giltig på ett 
större antal individer (Jacobsen, 2002).  
 
Vårt syfte var inte att vi skulle kunna överföra resultatet till att gälla andra företag än de 
undersökta. Det intressanta med vår studie, menade vi, var att vi belyste och fångade upp 
detaljer och fenomen ur de specifika fallen och därefter beskrev hur våra specifika fallföretag 
jobbade med kulturfrågor vid utländska affärsförbindelser. Det intressanta med vår 
undersökning var att vi gick på djupet i tre företag och fann hur just dessa företag arbetade 
med dessa frågor. Syftet var således inte att undersöka hur alla företag i B2B arbetar. 
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3 Teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensramen är utformad för att klargöra problemområdet med hjälp av 
tidigare forskning och vidare att tillsammans med den empiriska studien göra det möjligt att 
på bästa sätt analysera och kunna svara på problemfrågan. Kapitlet kommer att innefatta 
huvudrubrikerna liknande forskning,  definition av kultur samt kulturellt ramverk.  
 

3.1 Tidigare forskning 

Kulturforskningen i marknadsföringssammanhang är enorm och det finns ingen möjlighet att 
redogöra en komplett bild av området. Därför kommer vi att kort redogöra för tre närliggande 
undersökningar. 
 
Många forskningsstudier angående kulturfenomenet i marknadsföringssammanhang är mer 
fokuserat utifrån det sätt Hofstedes (1991) beskriver kultur i ”Cultures and organizations: 
Software of the mind”. Där utgår Hofstede (1991) utifrån en matris bestående av 
individualism och kollektivism i ena riktningen samt horisontellt och vertikalt perspektiv från 
andra sidan. Detta sätt att utgå ifrån har efterföljts av ett flertal forskare däribland Bhagat et 
al. (2002), Triandis (1995) och Möller och Svahn (2004). Möller och Svahn (2004) har 
exempelvis använt sig av detta tillvägagångssätt i artikeln ”Crossing East-West boundaries: 
Knowledge sharing in intercultural business networks” för att svara på problemet angående 
kulturens inflytande på interkulturella nätverk. Syftet var att kartlägga interaktionen kulturer 
emellan för att på detta sätt veta hur man i framtiden kan utveckla hanteringen av 
kunskapsdelning i företagsnätverk där kulturen skiljer. Slutsatserna av denna forskning var att 
det fanns olika stabila affärsnätverk, vilka också föranleder skillnader i kunskapsdelning. 
Forskningen visar också att det behövs en ökad förståelse av de kulturella krafternas betydelse 
samt att olika kulturella mönster kan influera hanteringen av skillnader gällande 
kommunikation och beteende mellan företag från olika kulturer (Möller & Svahn, 2004). 
 
Friesner och Hart (2004) har tidigare i deras studie ”A Cultural Analysis of e-Learning for 
China” utgått från samma modell som vi gör i vår undersökning. Modellen som används av 
dem, liksom av oss, är den som Terpstra och Sarathy (2000) tagit fram, vilken består av de 
åtta komponenter av kultur. Friesner och Hart (2004) gjorde dock en studie enbart inriktad på 
Kina. Forskningens problemställning var inriktad på att konkretisera de olika komponenternas 
inverkan på e-inlärning i Kina, där syftet var att utifrån ett västerländskt perspektiv kartlägga 
e-inlärningen i landet och vidare beskriva dess framtida möjligheter. De generella slutsatserna 
Friesner och Hart (2004) drog var att det främst var viktigt att vara medveten och försiktig då 
olikheter inom vissa områden kan uppfattas mycket negativt om de inte beaktas och hanteras. 
I slutsatserna behandlades även svårigheter i språk och religion som områden av avgörande 
karaktär, samtidigt som man i undersökningen fann stora svårigheter då kinesisk lagstiftning 
lämnade betydligt fler gråzoner än lagstiftning av västerländsk karaktär (Friesner & Hart, 
2004). 
 
Spinks och Wells (1997) undersöker också kulturella skillnader i B2B-kontext. De har dock 
en lite annan inriktning då de undersöker problemet i vilka kulturella skillnader som kan störa 
kommunikationen över gränser. Spinks och Wells (1997) utgår ifrån ett amerikanskt 
perspektiv med syftet att kartlägga skillnader av betydelse och komma med förslag på hur 
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dessa ska hanteras och utvecklas i företagen. Tillsammans använder de över 20 faktorer som 
de anser inverkar på kommunikationen utifrån kulturell synpunkt. De huvudsakliga 
slutsatserna med denna forskning var att de upptäckte att företagen till stor del behövde 
utveckla sin anpassningsförmåga till utländska marknader och framförallt vara mer medvetna 
om de skillnader som finns både på nära och långt håll. För att komma tillrätta med dessa 
problem föreslår Spinks och Wells (1997) att företagens representanter ska vara mer pålästa 
och tränade för situationer av detta slag, samtidigt som de föreslår att företagen ska försöka 
komma närmare sin handelspartner. 
 
Dessa tre är undersökningar ligger på olika sätt nära vår undersökning och de har också på 
olika sätt inspirerat och påverkat oss till viss del i de val vi gjort under undersökningen. Till 
skillnad från Möller och Svahn (2004) har vi valt att utgå från ett närmare fokus och 
koncentrera undersökningen på kulturella skillnader inom Europas gränser, samtidigt som vi 
delar deras fokus på interaktionen mellan företag från olika kulturella områden. Spinks och 
Wells (1997) fokuserar mycket på hantering av kulturella problem, vilket vi också valt att 
göra samtidigt som deras slutsats av att mer forskning även på nära håll understryker 
relevansen av vår studie. Likheterna med Friesner och Hart (2000) är framförallt valet av 
modell. Vi har dock valt att utifrån en teoretisk referensram och en empirisk studie av tre 
fallföretag analysera identifiering och hantering av kulturella olikheter inom Europa, då deras 
fokus är generella drag på den kinesiska marknaden i kontrast till amerikansk kultur. 
 

3.2 Definition av kultur 

Kultur uttrycks bland flertalet forskare som ett väldigt komplext fenomen (Groeschl & 
Doherty, 2000; Möller & Svahn, 2003; Terpstra & Sarathy, 2000) Terpstra och Sarathy 
(2000) menar dessutom att kultur är alltför komplext för att definieras i enkla termer. 
Ytterligare svårigheter tillkommer med anledning av att kulturtermen används inom många 
olika områden med olika mening beroende på sammanhang och syfte. Sammantaget gör detta 
att det är svårt att enas om en definition och att det nu finns en otrolig mångfald av 
definitioner (Groeschl och Doherty, 2000). Terpstra och Sarathy (2000) liksom Rajagopal 
(2006) menar att nästan varje antropolog har en egen definition och redan 1952 identifierade 
Kroeber och Kluckholm 164 olika definitioner av kultur i sin ”Culture: A Critical Review of 
Concepts and Definitions” (1952). Kroeber och Kluckholm (1952) har även i denna bidragit 
med en av de mest accepterade och använda definitionerna av kultur genom åren (Miroshnik, 
2002): 
 

“Culture consists of patterns, explicit and implicit of and for behavior acquired and transmitted by symbols, 
constituting the distinctive achievement of human groups, including their embodiment in artifacts; the 
essential core of culture consists of traditional (i.e. historically derived and selected) ideas and especially 
their attached values; culture systems may, on the one hand, be considered as products of action, on the 
other hand as conditioning elements of future action. Culture is something that is shared by almost all 
members of some social group; that the older members of the group try to pass on the younger members and 
something (as in the case of morals, laws and customs) that shapes behavior.” 

 
 (Kroeber, A. L., Kluckholm, C. 1952 ” Culture: A critical Review of Concepts and Definitions”, s. 181) 

 
Kroeber och Kluckholm (1952) beskriver i sin definition ovan hur kulturen är uppbyggd av 
mönster av och för uppförande förvärvat och överfört av symboler, och vidare hur kulturen 
delas av gruppmedlemmarna och går i arv genom generationer. 
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En av de mest brett accepterade definitionerna av kultur som följt med under många år är den 
av den amerikanske antropologen Ralph Linton (1947): 
 

”A culture is the configuration of learned behaviour and results of behaviour whose component elements 
are shared and transmitted by members of a particular society.” 

 
(Ralph Linton, 1947, 1999, The cultural background of personality, s. 21) 

 
Linton (1947, 1999) beskriver i denna definition hur kultur syftar till inlärningen och 
utvecklingen av individens beteende som delas och överförs av medlemmarna i en viss grupp. 
 
Adamson Hoebel’s definition består enligt såväl Rajagopal (2006) som Terpstra och Sarathy 
(2000) av fundamentala grundstenar som flertalet antropologer är eniga om. Hoebel (1960) 
menar att kulturen är summan av det lärda beteendet som delas av medlemmarna i en grupp: 
 

”Culture is the integrated sum total of learned behavioral traits that are shared by members of a society.” 
 

(Hoebel, A. 1960 “Man, Culture and Society”, s. 168) 
 
En senare, men långt ifrån ny, definition är den av Schein (1985; 1992). Denna definition har 
sedan den presenterades citerats och använts av ett stort antal forskare:  
 

"A pattern of shared basic assumptions that the group learned as it solved its problems of external 
adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered valid and, therefore, to 
be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems." 

 
(Schein, E. 1992. Organizational culture and leadership, s. 12) 

 
Schein (1992) definierar kultur som ett mönster av delade grundantaganden som gruppen lärt 
sig genom att lösa problem av olika karaktär. Dessa antaganden har utvecklats för att ses som 
giltiga och har därför blivit lärda till nya medlemmar som ”det rätta sättet” att uppfatta, tänka 
och känna (Schein, 1992).  
 
Detta är ett axplock av välciterade definitioner och de har mer eller mindre likheter gentemot 
varandra, med beröringspunkter i att kulturen är ett inlärt beteende som utvecklas och går i 
arv mellan generationer.  
 

3.3 Kulturellt ramverk 

Modellen nedan, som utgör underlag för uppsatsens fortsatta struktur och analys, utgår ifrån 
Terpstra och Sarathy´s (2000) åtta komponenter av kultur vilka huvudsakligen beskriver de 
kulturella karaktärsdrag som kan påverka marknadsföring i internationell kontext. Modellen 
är influerad av hur andra författare (Doole & Lowe, 2005; Friesner & Hart, 2004) bearbetat 
dessa komponenter till ett kulturellt ramverk, för att tydliggöra operationaliseringen av 
kulturbegreppet. 
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Figur 3. Kulturellt ramverk (bearbetad utifrån Terpstra & Sarathy, 2000) 
 
Figuren ovan visar det kulturella ramverket vars komponenter är de som enligt Terpstra och 
Sarathy (2000) är de åtta viktigaste områdena vilka sätter sin prägel på kulturen och som kan 
bidra till kulturella skillnader. Dessa komponenter är språk, religion, värden och attityd, 
estetiskt uttryck, utbildning, lagstiftning och politik, teknologi och material samt social 
organisation vilka kommer att presenteras i denna ordning genom hela uppsatsen. 
 

3.3.1 Språk 

Den största och mest påtagliga skillnaden mellan olika kulturer är språket (Keegan & Green 
1999; Terpstra & Sarathy, 2000). Det är viktigt att beakta språket eftersom språket avspeglar 
den rådande kulturen och kulturens natur och värderingar framträder genom detta. Det sägs att 
ett lands språk är nyckeln till det landets kultur och genom att studera språksituationen på den 
främmande marknaden kan företagsledningen erhålla nyttig och användbar information. 
Antalet språk i ett land har en stor betydelse då ett flertal språk betyder att landet i fråga har 
ett flertal olika kulturer (Terpstra & Sarathy, 2000). Usunier (2000) menar å andra sidan att ett 
land vars invånare talar en mängd olika språk inte nödvändigtvis behöver ha olika kulturer. I 
exempelvis Schweiz talar invånarna olika språk men delar alla samma kultur (Usunier, 2000). 
Språket är inte bara en stor tillgång utan kan utgöra stora hinder för de företag som planerar 
att etablera sig på nya marknader om det inte beaktas och hanteras på rätt sätt (Spinks & 
Wells, 1997).  
 
Det finns många fördelar att vinna om man lägger ner tid och ansträngning på att lära sig det 
främmande landets språk (Keegan & Green, 1999). Terpstra och Sarathy (2000) menar att alla 
som planerar en karriär i en internationell miljö bör lära sig främmande språk. Då språket är 
nyckeln till landets kultur är det bäst att lära sig det språk som talas i det landet som företaget 
har mest och intensivast utbyte med. Detta för att kunna kommunicera på ett effektivt sätt 
med företagets intressenter i form av kunder, leverantörer, anställda etcetera. Keegan och 
Green (1999) menar att språkkunskaper öppnar dörrar till landets kultur vilka i sin tur leder 
till fördelar vid förhandlingar. Kippenberger (2000) menar dock att det inte finns något rätt 
eller fel sätt då det kommer till att kommunicera med internationella aktörer, men att det är 
viktigt att vara väl medveten om att det kan uppstå kommunikationsproblem som måste 
beaktas. Exempelvis är det i vissa kulturer vanligt att man säger en sak och samtidigt menar 
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en annan, vilket leder till att det är viktigt att hela tiden bekräfta vad som sagts vid 
förhandlingar (Usunier, 2000).  
 
Många funktioner inom företaget måste sätta sig in i det nya landets språk, exempelvis då det 
handlar om reklamkampanjer, varumärkesuppbyggnad, utformning av emballage med mera. 
Om företagsledningen inte talar samma språk som sin publik kan det leda till att det inte blir 
någon stor framgång för företaget på den nya marknaden. Det finns dock några sätt för 
företaget att underlätta situationen på. Med hjälp av kulturella broar som kan liknas vid 
mellanhänder som sköter kommunikationen mellan olika kanaler kan problem hanteras 
lättare. Till exempel i länder där företaget verkar genom återförsäljare kan dessa fungera som 
medlare (Terpstra & Sarathy, 2000). 
 
Kommunikationen kan utgöra stora hinder då ett företag skall verka i ett nytt land. Om det är 
ett alltför stort hinder kan företaget söka andra alternativ såsom en tolk eller en översättare. 
Man bör vara medveten om att även dessa metoder kan ge problem då meddelanden som 
överförs mellan personer kan leda till missförstånd och feltolkningar (Spinks & Wells, 1997).  
 
Stora problem kan även uppstå då olika handlingar och dokument skall upprättas vid 
internationella förhandlingar. Det finns skillnader mellan hur dokument upprättas i olika 
länder gällande exempelvis formalitet och skrivstil. Något som är passande för ett land 
behöver inte vara det i ett annat (Terpstra & Sarathy, 2000).  
 

3.3.2 Religion 

Ytterligare en komponent i Terpstra och Sarathy´s (2000) modell är religionen. Terpstra och 
Sarathy (2000) menar att det också är i religionen som den bästa insynen i människors 
beteende går att återfinna. De menar även att trots att företagens intresse först och främst 
ligger i att veta hur människor från andra kulturer tänker, agerar och beter sig i 
affärssituationer, så är det till stor hjälp att känna till de bakomliggande orsakerna till deras 
beteende, vilket religionen i mångt och mycket bidrar till att visa (Terpstra & Sarathy, 2000). 
 
Doole och Lowe (2005) uttrycker att kännedom om religionen är av stor vikt när det handlar 
om att förstå en utländsk marknad. Alam (2006) liksom Terpstra och Sarathy (2000) menar att 
religionen genom åren har och har haft en väldigt stor betydelse på såväl länders ekonomiska 
som sociala aktiviteter. Religionen ger guidning i livet och ligger till grund för etiska och 
moraliska värden och normer inom den enskilda kulturen. En stark tro kan binda ihop 
människor, men kan också skapa oro då inte alla religiösa värden sammanfaller. Lika 
religiösa ideal eller åtminstone förståelse för dessa ideal är grundläggande för en lyckad 
affärsrelation och ett effektivt samarbete (Alam, 2006). 
 
Doole och Lowe (2005) menar vidare att den religiösa påverkan på affärsrelationer är väldigt 
olika, och hög grad beroende på land och religion. Alam (2006) liksom Fletcher och Fang 
(2006) menar dessutom att religion och tillit hänger samman i många fall och Alam (2006) 
menar att religiösa normer hjälper till att finna gemenskap och tillit. Han uttrycker vidare 
vikten av förståelse och utveckling på detta plan för att förenkla och förbättra de 
affärsmässiga relationerna (Alam, 2006).  
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Terpstra och Sarathy (2000) tydliggör att det är viktigt för företag som verkar i en annan 
religiös kontext än den egna att vara uppdaterade på religiösa traditioner och helgdagar samt 
religiösa anspråk och tabubelagda områden. 
 

3.3.3 Värden och Attityder 

Inom detta område av modellen faller de värden och attityder som bidrar till hur individen ser 
och uppfattar saker och händelser i sin omgivning, vilka sedan styr individens handlande 
(Terpstra & Sarathy, 2000; Doole & Lowe, 2005). Det är dessa gemensamma värden och 
attityder som formar samhället i vilken kulturen verkar och som sätter standarden för vad som 
är skillnaden mellan rätt och fel, lämpligt och olämpligt samt viktigt och oviktigt (Terpstra & 
Sarathy, 2000). 
 
De olika värdena och attityderna inom olika kulturer gör att företagen ställs på svåra prov då 
de ska etablera sig på en ny marknad med en ny kultur. Olika sätt att uppfatta saker innebär 
att företag måste vara flexibla och det hela sammantaget innebär förändringar, större och 
mindre, i företags verksamhet (Terpstra & Sarathy, 2000). Bidragande till denna förändring är 
exempelvis den stora skillnaden på hur attribut så som tid, prestation, arbete, hälsa och 
risktagande uppfattas av kulturen i det nya affärsområdet (Doole och Lowe, 2005). Terpstra 
och Sarathy (2000) menar vidare att företag ofta kan stöta på problem med hantering av 
personal och distributionskedjor beroende på kulturens attityd till affärer och hur de ska 
skötas. 
 
Den gemensamma attityden och värdena inom en kultur bidrar till att exempelvis betydande 
affärsattribut så som tillit inte bara varierar från individ till individ, utan även i stora drag från 
land till land. Detta beror på att tillit är ett attribut som är beroende av kulturellt betingade 
värden och attityder (Conway & Swift, 2000). Conway och Swift (2000) visar även exempel 
på hur förseningar vid deadlines kan leda till minskad tillit i punktliga affärskulturer så som 
Tyskland, medan samma scenario inte nödvändigtvis behöver vara lika kritiskt för tilliten 
mellan företag i kulturer med mer elastisk tidsuppfattning. 
 
Värden och attityder liksom dess inverkan i affärsverksamhet är väldigt olika beroende på 
land och kultur (Terpstra & Sarathy, 2000). Då vissa kulturer är mer relationsbundna än andra 
menar Terpstra & Sarathy (2000) att det är viktigt för utländska företag att förstå de 
underliggande värdena i den kultur de verkar i då dessa speglar handlandet. En förståelse på 
detta plan kan många gånger bidra till att företaget kan tillskansa sig lättvunna 
konkurrensfördelar (Terpstra & Sarathy, 2000) 
 

3.3.4 Estetiskt uttryck 

Estetik handlar om vad den lokala marknaden uppfattar som attraktivt, det vill säga vad de 
tilltalas av gällande till exempel design, färg och musik (Doole & Lowe, 2002; Terpstra & 
Sarathy, 2000). Inom varje enskild kultur finns det gemensamma uppfattningar om vad som 
är attraktivt och vad som inte är det (Keegan & Green, 1999). Skillnader då det gäller 
estetiska tilldragelser verkar vara mer områdesbetonad än landsbetonat. Till exempel när det 
gäller musiksmak världen över där man i de västra delarna av världen tilltalas av en viss typ 
av musik medan man i öst tilltalas av en annan musikstil. Detta är mycket viktigt att beakta 
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vid exempelvis utformande av en reklamkampanj innehållande musikaliska inslag (Terpstra & 
Sarathy, 2000).  
 
Det finns många saker som företaget bör beakta innan man träder in på en främmande 
marknad gällande designen (Terpstra & Sarathy, 2000). De som arbetar på främmande och 
globala marknader måste vara medvetna om att något som uppfattas positivt och bra på en 
marknad kan uppfattas på motsatt vis på en annan (Keegan & Green, 1999). Utformning av 
produkter, emballage och fabriker bör vara anpassade för att passa in på den lokala 
marknaden. Vid utarbetning av varumärken är designen viktig att ha i åtanke. Det är även 
viktigt att anpassa varumärket till att passa det lokala språket och att vara tilldragande till den 
lokala smaken (Keegan & Green, 1999; Terpstra & Sarathy, 2000). På marknader där det 
råder hög konkurrens är det stor risk att företag som inte anpassar sig till den nya marknadens 
preferenser hamnar i underläge gentemot sina konkurrenter (Keegan & Green, 1999).  
 
Färg är något som kan uppfattas helt olika på olika platser i världen vilket företagen måste 
beakta då de till exempel utarbetar sitt varumärke (Doole & Lowe, 2005). Exempelvis är svart 
oftast sorgens färg i länder i väst medan vitt förknippas med sorg i den östra delen av världen. 
Marknadsföraren måste vara medveten om färgernas betydelse vid utformning av kampanjer, 
emballage och produkter etcetera. Genom att välja rätt färger ger företaget den lokala 
marknaden en känsla av samhörighet. Vid osäkerhet kan man titta på färgerna i landets flagga 
för dessa är oftast ett säkert kort (Terpstra & Sarathy, 2000). Rött är dock en färg som oftast 
förknippas med glädje, kärlek och äventyr världen över (Keegan & Green, 1999).  
 
För att undvika att problem uppkommer vid estetiska dilemman finns det alternativ för 
företagen. De kan genomföra lokala efterforskningar genom att exempelvis utföra lokala 
marknadsundersökningar eller anlita en lokal reklambyrå (Terpstra & Sarathy, 2000).  
 
Spinks och Wells (1997) menar att även klädseln bland företagets representanter är en estetisk 
detalj som har en betydelse i affärsmässiga sammanhang.  De uttrycker att klädseln är olika 
betydelsefull i olika kulturer samt att det skiljer vilken klädsel som är lämplig beroende på 
kultur och tillfälle. De understryker att det kan sända fel signaler att klä ner sig likaväl som 
det kan tolkas fel att vara alltför uppklädd (Spinks & Wells, 1997).  
 

3.3.5 Utbildning 

Hur utbildningstraditionen ser ut på den nya marknaden kan ha en stor betydelse för det 
företag som planerar att starta sin verksamhet där. Läskunnigheten i ett land är viktigt att 
undersöka eftersom det påverkar företaget direkt vid etikettering av produkter. I utvecklade 
länder satsas det mest på att få ut sitt budskap genom skriftliga kanaler medan det i mindre 
utvecklade länder är mer vanligt med verbala budskap (Doole & Lowe, 2005).  
 
Utbildning har inte bara att göra med hur mycket någon har gått i skolan utan innefattar all 
form av överföring mellan människor av exempelvis kunskaper, färdigheter, traditioner, 
attityder etcetera.  Ett syfte med detta är att föra över kulturella traditioner från en generation 
till en annan (Terpstra & Sarathy, 2000).  
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Vid undersökningar av utbildningsnivån på en marknad är dessa nästan helt begränsade till att 
generera information om hur den formella utbildningen ser ut, det vill säga utbildningen i 
skolan. Detta på grund av att det är endast om detta som det finns data insamlat. När företaget 
skall anställa personal från den nya marknaden, exempelvis tekniker, försäljare och 
marknadsförare, är det viktigt att inte bara titta på nivån på utbildningen utan även vilken 
karaktär det är på den. Denna kan nämligen skilja sig åt i olika delar av världen (Terpstra & 
Sarathy, 2000).  
 

3.3.6 Lagar och Politik 

Lagstiftning och politisk miljö ses ofta som konsekvenser av den kulturella traditionen i 
området eller landet. Lagstiftningen är många gånger en enkel kodifiering av normer om 
beteende och uppförande som funnits under lång tid och har en acceptans i den lokala 
kulturen. Detta kan därför göra det svårt för människor från andra kulturer att förstå varför 
lagstiftningen ser ut och fungerar på ett visst sätt (Doole & Lowe, 2005). 
 
Usunier (2000) i sin tur betonar att olika kulturer inte bara har olika syn på lagstiftning, de har 
även olika syn på hur lagen tillämpas samt attityden till rättstvister och processer. Han menar 
på att i en del affärskulturer är det normalt att pröva beslut i domstol, medan i andra kan det 
vara rent av förödande för hela samarbetet (Usunier, 2000). 
 
Terpstra och Sarathy (2000) trycker på inflytandet som politik och lagar har på den 
internationella marknadsföringen och menar att lagstiftningen bestämmer spelreglerna på den 
nationella marknaden. Den politiska omgivningen i sin tur bestämmer hur lagarna drivs fram 
och indikerar riktning av ny lagstiftning. Detta är en viktig del att ha i åtanke i den 
internationella marknadsföringen och Terpstra och Sarathy (2000) hänvisar till 
undersökningar som visar på att internationella marknadsförare lägger ner mest tid på 
problem rörande politik. Det är främst den snabba omväxlingen i den politiska omgivningen 
som förbryllar (Terpstra & Sarathy, 2000). 
 
Usunier (2000) liksom Terpstra och Sarathy (2000) anser att resultatet av globaliseringen i 
form av handelsunioner med gemensamma lagar och handelsregler har underlättat handeln för 
de internationellt verkande företagen, även om de menar att det fortfarande är svårt för företag 
verkande i olika länder att ha full vetskap om lagstiftningen i alla länder.  
 

3.3.7 Teknologi och material 

Materiell kultur innefattar de materiella och psykologiska ting som förekommer i ett 
samhälle. För att lättare förklara detta används ett exempel om att en julgran är en del av 
kulturen medan en vanlig gran inte är det. De metoder och tekniker som används för att 
framställa dessa ting hamnar under rubriken teknologi. När två samhällen eller marknader har 
olika förmåga att använda och utveckla teknologin talar man om teknologiska gap (Terpstra 
& Sarathy, 2000). Det handlar om ett lands eller en marknads förmåga att hantera samt ta 
hand om den moderna teknologi som utvecklas och råder i samhället (Doole & Lowe, 2005).  
 
Det är viktigt att företagsledningen har en bra insyn och kunskap i hur den materiella kulturen 
ser ut på de utländska marknader som företaget handlar eller planerar att handla med. En del 
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av detta innefattar den ekonomiska infrastrukturen som kan skilja sig åt markant mellan olika 
marknader, exempelvis kommunikation och transport. Genom att undersöka sådana viktiga 
saker kan företagsledningen få reda på att produktion i ett annat land kräver andra resurser än 
i hemlandet. Exempelvis kan produktion i ett annat land kräva mer arbetskraft än hemma eller 
vice versa (Terpstra & Sarathy, 2000). 
 
Många delar av företaget påverkas av den nya marknadens materiella kultur. Företagets 
marknadsåtgärder i form av exempelvis reklam och PR måste också beaktas. Alla länder har 
inte tillgång till samma medier vilket betyder att företagets marknadsåtgärder begränsas om så 
är fallet på den nya marknaden (Terpstra & Sarathy, 2000). 
 

3.3.8 Social organisation 

Social organisation handlar om hur en grupp organiserar sig och hur individerna i gruppen 
relaterar sig till varandra (Doole & Lowe, 2005; Terpstra & Sarathy, 2000; Usunier, 2000). 
Detta är enligt Terpstra och Sarathy (2000) något som sker på olika sätt i olika kulturer. 
Usunier (2000) betonar den sociala organisationens innebörd för kulturen och menar att den 
är ryggraden i den kulturella processen. 
 
Begreppet relaterar till hur individen förhåller sig till gruppen och innefattar olika 
gruppbildningar i samhället så som familj, arbete och politiska institutioner (Doole & Lowe, 
2005; Terpstra & Sarathy, 2000; Usunier, 2000) Det är därför enligt Terpstra och Sarathy 
(2000) av stor vikt att ha kännedom om i affärsmässiga utbyten, då de inkluderar individens 
syn på andra individer och grupper samt huruvida individen samarbetar med andra. 
 
Bjerring Olsen (2004) menar att i affärssamarbeten mellan företag från olika kulturer är det av 
stor betydelse att förstå hur individen relaterar sig till andra individer och grupper med 
främmande kulturell bakgrund. Viktiga attribut för samarbete så som tillit, vilja att samarbeta 
och anpassning skiljer sig många gånger mellan kulturer, varpå den sociala 
organisationsstrukturen är central att förstå (Bjerring Olsen, 2004). 
 
Terpstra och Sarathy (2000) liksom Doole och Lowe (2005) räknar in status och social klass 
inom begreppet social organisation. Usunier (2000) håller med och menar dessutom att det är 
av stor betydelse att ha kännedom om att status visar sig på olika sätt beroende på kultur, samt 
att social klass har skiftande betydelse vid affärsmässiga förhandlingar. Säljarens förtroende 
och rätten till att ta egna initiativ skiftar från kultur till kultur vilket kan vara bra att var bekant 
med (Usunier, 2000). 
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4 Empiri 
 
Det empiriska kapitlet kommer att följa samma struktur som den teoretiska referensramen för 
att skapa struktur och underlätta för läsaren. De undersökta företagen kommer att 
presenteras var och ett för sig enligt följande ordning; Pronova AB, Axelent och slutligen 
Albany International vilket även är den ordning som intervjuerna genomfördes. 
 

4.1 Pronova AB 

Följande empiriska avsnitt angående identifiering och hantering av kulturella olikheter 
rörande Pronova utgår från en personlig intervju med Sven-Olof Berg, marknads- och 
säljansvarig på företaget, samt kompletterande telefon- och mailkontakter varpå alla citat är 
hans ord. 
 
Pronova AB grundades 1975 av Jan Jostler som idag fortfarande är företagets verkställande 
direktör. Ända sedan starten har företaget fokuserat på att utveckla, tillverka och 
marknadsföra förpackningssystem. Förpackningssystemet består i dag av ett 
standardsortiment av förpackningsmaskiner och påsar. Dessa förpackningslösningar har en 
hög flexibilitet vilket innebär att kreativa lösningar kan konstrueras och därmed anpassas efter 
kundens behov och önskemål. 
 
All tillverkning av förpackningssystem sker på företagets fabrik i Halmstad. Här finns 
maskinkonstruktion, produktutveckling, tillverkning av alla maskindelar, montering samt 
påstillverkning. Dessa återfinns och säljs av återförsäljare i Australien, Finland, 
Storbritannien och Schweiz. År 2005 öppnades en demohall i Tyskland varifrån kontakten 
med kunder i Tyskland, Belgien, Nederländerna och Luxemburg sköts. Pronova har 25 
anställda och årsomsättningen är idag cirka 30 miljoner kronor. 
 
Företaget fokuserar på kvalitet och på en hög nivå av teknisk utveckling. Från det att varje 
projekt påbörjas utför företaget kvalitetskontroller vid varje steg på vägen ända tills maskinen 
står installerad och klar att använda hos kund. Pronova uppfyller kraven för ISO 9001.  
 
Kulturella olikheter är inte en stor fråga på Pronova, enligt Berg. Han menar att det inte finns 
någon person som arbetar direkt med dessa frågor, utan den som mest kommer i kontakt med 
detta är han själv i egenskap av marknads- och säljansvarig. Han menar att över trettio år 
inom företaget har givit honom erfarenhet på området och han har vant sig vid att upptäcka 
och hantera kulturella olikheter med handelspartners på utländska marknader. 
 

4.1.1 Språk 

Det språk som används vid förhandlingar är huvudsakligen engelska. Detta faller sig naturligt, 
menar Berg, eftersom de flesta företag och kunder idag är väldigt internationella jämfört med 
tidigare. Han förklarar att: ”det har verkligen skett en utveckling i Europa sedan 1970-talet 
och de flesta företag är internationaliserade och kör över gränserna. De vi träffar vid 
förhandlingar i första hand är företagsledningen och då är det engelska som gäller. Däremot 
om man kommer steget under i hierarkin så är det förbluffande ofta som exempelvis tyskar 
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bara pratar tyska och fransmän pratar franska. Det blir mer och mer att alla som jobbar 
internationellt måste kunna engelska.”   
 
Normalt uppstår inga problem med den språkliga kommunikationen utan det brukar lösa sig, 
men det finns förstås undantag berättar Berg och berättar om ett exempel som utspelade sig 
gentemot en spansk kund. ”Jag var i Spanien för ett tag sedan och då var det en som pratade 
knackig engelska vilket ändå var på ett internationellt företag.” Berg menar då att han ganska 
snabbt inser att det inte är något som han håller på med själv. För att hantera sådana språkliga 
svårigheter tar företaget hjälp av samarbetspartners som sköter detta. Många av företagets 
maskiner står på mindre företag och det går inte att nå fram till dem utan att kunna landets 
språk, vilket gör det till ett måste att ha samarbetspartners som sköter kontakten med dessa 
kunder. Denna typ av svårigheter har Berg främst uppmärksammat i Spanien.  
 
Berg hävdar att det generellt inte har skett mycket missförstånd gällande den språkliga 
kommunikationen utan att det brukar fungera bra då de flesta av företagets kunder kan 
engelska. Där han har märkt av svårigheter är mellan länderna Danmark och Sverige. Han 
menar att det är mer riskabelt med handelspartners i närliggande länder då samma ord kan ha 
olika betydelse och att det då uppstår missförstånd mellan parterna. ”Vi hade en dansk 
licenstagare under många år och det hände att man märkte att det blev lite gnissel beroende 
på att orden inte hade samma betydelse eller samma tyngd.”  Detta hanterar de på företaget 
genom att vara extra noggranna och kontrollera uppgifterna.  
 
Då det skall upprättas och skrivas kontrakt eller dokument görs detta i huvudsak uteslutande 
på engelska. Pronova har börjat skriva kontrakt på tyska med sina tyska kunder men detta är 
än så länge bara i inledningsstadiet, i övrigt skrivs kontrakten på engelska oavsett 
handelspartnerns språk. Är det ett omfattande kontrakt som kräver stora språkkunskaper 
använder företaget sig av extern hjälp. Detta för att undvika alla eventuella missförstånd som 
kan uppstå.  
 
Utbildningen av maskinerna som Pronova tillhandahåller sina kunder sker på engelska. 
Utöver det tillhandahålls instruktionsböcker på ländernas olika språk vilket är något som CE-
märkningen kräver. Med hjälp av instruktionsbok och engelska så brukar det lösa sig bra, 
menar Berg. 
 

4.1.2 Religion 

Berg hävdar att religion är en sak som han överhuvudtaget inte pratar om eller berör i 
affärsmässiga sammanhang. Han menar dock att de på företaget indirekt tar hänsyn till 
religionen i det landet som handelspartnern verkar, men då främst när det gäller traditioner 
såsom helgdagar. Detta är inte så komplicerat utan det gäller bara att konstatera om landet de 
gör affärer i har helgdag eller inte.  
 
Vi i Sverige måste tänka på att religion betyder mer för människor i andra länder än vad det 
gör för oss i Sverige och det får vi ta hänsyn till, konstaterar Berg. Berg exemplifierar detta 
med att deras partners i Medelhavsländerna, så som Italien och Spanien, tar religionen på 
betydligt större allvar än vi gör i Sverige, men att det samtidigt aldrig har varit något hinder 
för Pronova och deras partners utbyten sinsemellan.   
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Eftersom religionen inte har någon direkt betydelse för Pronovas verksamhet har de på 
företaget ingen plan för att hantera problem som kan uppstå vid sådana frågor utan Berg anser 
att han undviker meningsskiljaktigheter och gnissel genom att inte prata om religion och 
anpassa sig och verksamheten vid behov.  
 

4.1.3 Värden och attityder 

Berg menar att det finns tydliga skillnader gällande hur människor i olika länder uppfattar 
saker och ting och därmed agerar. Han tror dock sig uppfatta att dessa skillnader beror lika 
mycket på skillnader från företag till företag som skillnader mellan länder. ”I samma land kan 
det finnas företag som är seriösa och ordningsamma samtidigt som andra struntar i allting”, 
och han menar att företagskulturen kan skilja minst lika mycket. Han har dock märkt av en 
del skillnader som är mer specifika för handelspartners i olika länder. Detta gäller exempelvis 
upprättandet och påskrivandet av kontrakt där Berg utrycker att: ”Italienare skriver på vilket 
kontrakt som helst men de har aldrig tänkt sig att följa det medan vi (svenskar), engelsmän 
och tyskar sitter och förhandlar kontrakten framlänges och baklänges”. Detta är ett exempel 
på de stora skillnader i attityd som finns inom Europa, där företag i Medelhavsländerna 
generellt präglas av en mer avslappnad och förbiseende attityd i jämförelse med nordvästra 
Europa.  
 
Betalningsmoral är något som kan skilja väldigt mycket bland handelspartners länder emellan, 
vilket Berg har fått erfara under sina trettiotvå år på företaget. ”Vi har till exempel drabbats av 
att italienska  kunder säger att nu får ni betalt om 120 dagar och inte 90 som var bestämt från 
början. Eller att de säger att vi inte har pengar nu men ni får börja leverera till oss och så 
börjar vi på ny kula och då är det på 120 dagar.” Berg menar att vi i Sverige däremot är 
fruktansvärt bortskämda med att kunderna betalar sina räkningar när de ska. Han utvecklar att 
partners i England gör ingenting förens de har pengarna i handen och i USA sätter de sig på 
ett flygplan och hämtar checken personligen innan de tecknar en order. Han betonar att 
Sverige generellt är ett undantag när det gäller betalningsmoral, men att det bara är att lära sig 
att hantera skillnaderna. ”Man lär av sina misstag - en blåsning och man vet var man har 
dem. Det kan vara väldigt besvärligt ibland”, förklarar Berg som menar att de inte låter en 
kund blåsa dem fler gånger.  
 
På Pronova tar de till en del åtgärder för att hantera problem som kan uppstå som de ovan 
beskrivna. Om de vet sedan tidigare att ett företag har problem med att betala i tid ställer de 
ett ultimatum på att få betalt i förskott, och maskinen lämnar inte deras verkstad förens pengar 
finns på kontot. Detta är naturligtvis inget som de utövar generellt på alla företag de 
samarbetar med utan bara de som de har dåliga erfarenheter av. Berg påpekar att det är viktigt 
att hitta en bra balans då en del kan uppfatta detta som stötande och bli upprörda medan andra 
accepterar utan problem.  
 
Berg anser att det är viktigt att i viss mån anpassa sig till de länder som företaget verkar inom. 
”Är man inte är beredd att ställa upp ska man inte jobba med det här”. Han menar vidare att 
något märkligt håller på att ske inom Europa. Med sin långa erfarenhet ser han att gränserna 
mer och mer håller på att suddas ut vilket leder till att olikheterna minskar. Det finns trots 
denna förändring drag kvar som är karaktäristiska för olika länder.  
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4.1.4 Estetiskt uttryck 

Då förpackningsbranschen är en väldigt internationell bransch skiljer de estetiska 
preferenserna inte sig åt särskilt mycket i länderna inom Europa, anser Berg. Han menar dock 
att det till exempel finns större skillnader utanför Europa och berättar att amerikanerna 
utmärker sig genom en grövre och ruffare design. 
 
På Pronova tycker de att det är viktigt att de håller sig framme i utvecklingen med design och 
utseende. Nyligen har Pronova gjort ett försök att fullständigt gå sin egen väg genom att 
designa om alla sina maskiner och, som Berg uttrycker det, ”ärta” till det hela. Genom denna 
åtgärd använder de designen som ett igenkännande och konkurrensmedel.  
 
Själva designen och färgen på maskinerna samt företagets varumärke anpassas inte för att 
passa ett särskilt land utan är samma i alla länder. Det Pronova anpassar är el-komponenter 
och styrsystem eftersom dessa kan skilja sig åt mellan länder. Säkerhetsmässigt var det 
tidigare besvärligt inom Europa men nu har det kommit något som heter CE-märkning vilket 
innebär att det är samma överallt, vilket enligt Berg underlättar väldigt mycket för företaget. 
Han beskriver att det tidigare kunde skilja mycket mellan de komponenter som var avsedda 
för företagets kunder i Skandinavien i jämförelse med dem som var tillverkade för kunder i 
Medelhavsområdet. 
 
Från början hette Pronovas standardmaskin Joker. Det uppstod dock problem för företaget då 
de skulle börja sälja på utländska marknader då joker betyder skojare på engelska, vilket de 
framförallt fick erfara bland affärspartners i Storbritannien. För att hantera och lösa detta 
problem bytte de helt enkelt namn på maskinen, vilket visade sig inte vara helt enkelt 
eftersom kunderna vant sig vid det gamla namnet. ”Nu försöker vi så sakta baxa över det till 
att heta Pronova Packaging Systems istället. Joker är dock så inarbetat att de flesta använder 
Joker utomlands trots allt.” Berg berättar att det snarare har blivit så att kunder påpekar att de 
aldrig glömmer Joker på grund av namnet, vilket givit en konkurrensfördel i sig. Han 
markerar också att Pronova jobbar väldigt mycket med varumärket där företaget framförallt 
försöker få in designen som en bit i igenkännandet. Pronova håller för tillfället på att rita om 
hela maskinprogrammet till att bli mer syskonlikt vilket mest är en fråga av estetisk karaktär. 
 
En annan fråga av estetisk karaktär som Berg anser mycket viktig är klädseln, vilken delvis 
avgör bemötande av handelspartnern. Han betonar även att huruvida man klär sig ofta är 
generellt för ett helt land eller en marknad och det är viktigt att veta vad som anses rätt och 
fel. Han berättar om England som ett exempel där detta märks tydligt. ”Klädseln är en väldigt 
central fråga och i England går man inte ut på ett företag utan mörk kostym. Däremot klär 
man ner sig på kvällen och då har man ytterst sällan slips. Mörk kostym ökar över 
huvudtaget.” Berg uttrycker även att det är mycket viktigt att man inte är ”fel klädd” och 
anser att det är en utav de frågor som fortfarande är väldigt viktig. Han menar att klädfrågan 
är lättare att hantera på arbetstid än på kvällstid och förklarar att det enda han kan göra för att 
hantera denna fråga på rätt sätt och undvika att det blir fel är att fråga efter dresscoden om han 
ska gå ut på kvällen. ”Det är viktigt att det blir rätt. Det är nog fortfarande en utav de största 
kulturella skillnaderna.” 
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4.1.5 Utbildning 

Hur utbildningsnivån ser ut i olika länder påverkar inte Pronova nämnvärt. När de säljer sina 
maskiner ingår det en sex timmar lång utbildning av maskinen. Utbildningsnivån hos de 
köpande företagen kan variera i hög utsträckning, vilket Pronova har märkt. Därför hanterar 
de detta dilemma genom att anpassa utbildningen till kundens nivå. I vissa fall när någon 
köper en maskin av dem är utbildningsnivån väldigt låg hos köparen så då får de se till att de 
kommer så långt som möjligt på de timmarna som erbjuds. På vissa företag är det tvärtom och 
utbildningsnivån är väldigt hög. Då blir de fullärda väldigt snabbt. Detta är mer knutet till vad 
det är för slags kund än vilket land denne kommer ifrån. 
 
För att hantera det faktum att kundföretagens representanter besitter olika stora kunskaper, 
även efter utbildningen av maskinanvändningen, har Pronova även utformat en 
instruktionsbok som är anpassad till kundens hemspråk, det vill säga att italienska 
handelspartners kan ta del av en italiensk instruktionsbok samtidigt som spanska kunder kan 
läsa samma saker på spanska. 
 
Då kunderna, som köper Pronovas maskiner och påsar, helt och hållet styr textning och 
utseende på den slutliga påsen själva är anpassning av förpackningar inget som Pronova ägnar 
sig åt. Berg tror att utbildningsnivån påverkar företag olika mycket beroende på vilken 
bransch de befinner sig i samt vem kunden är.  
 

4.1.6 Lagar och politik 

Lagstiftning och politiska beslut är inget som det ägnas någon större tid åt på Pronova. Det 
som varit en relativt stor grej på företaget är återvinningsfrågor. Dessa frågor har de hanterat 
på olika sätt på Pronova. Berg berättar att: ”Ett tag gick trenden åt att allt skulle vara i papper 
istället för plast i Sverige. Ett tag skulle allt vara gult och inte vitt eftersom det förknippades 
med klorblekning och man tillsatte gul färg i plasten istället. Man färgade alltså plasten så att 
den skulle se ut som oblekt papper. Det fanns egentligen ingen anledning till detta förutom att 
det gav miljömässigt positiva signaler. Man lyssnar på vad kunden vill ha och det är det som 
allt går ut på.”  
 
Berg berättar att de generellt är ganska dåliga på att följa lagändringar och politiska beslut i de 
länder som de är aktiva i. Han själv löser detta genom att försöka läsa branschtidningar och 
även kolla på Internet emellanåt för att få en uppfattning om vad som sker. I de länder som 
företaget är aktiva i har de samarbetspartners eller återförsäljare som hanterar sådana saker, då 
exempelvis tyska partners har bättre koll på tysk lagstiftning och engelska partners är mer 
insatta i engelsk lagstiftning. Detta menar Berg både är både tids- och resursvinnande.  
 
Pronova har ingen erfarenhet av rättsliga processer, då företaget inte varit inblandad i någon. 
Då det kommer till kontraktsskrivning har företaget ett sätt att hantera frågor gällande 
lagstiftning. Då tar de hjälp av en advokat som har koll på vilket lands lagar som gäller och så 
vidare. Eftersom detta är saker som ändrar sig hela tiden menar Berg att de måste ta extern 
hjälp, vilket han ser som en viktig åtgärd för att allt ska bli korrekt.   
 
Berg är positiv till EU som handelsunion och anser att det har förenklat avsevärt. Han menar 
att det är mycket mer praktiskt nu när de kan skicka sina produkter som postpaket utan en 
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massa tullar. Utanför EU uppstår det oftare problem med frakten, något papper saknas eller 
lasten fastnar på vägen någonstans. Sådana problem är svåra att hantera menar Berg, men 
noggrannhet och vilja att anpassa och underlätta uttrycker han som ett bra hanteringssätt. 
 

4.1.7 Teknologi och material 

När det kommer till olika länders teknologiska och materiella utveckling och standard har 
Berg noterat vissa olikheter. Det är exempelvis inte många länder förutom Sverige som är 
beredda att betala och satsa på ergonomi. Pronova säljer ett arbetsbord som är höj- och 
sänkbart vilket har sålt väldigt bra till svenska kunder men gått sämre bland kunder på övriga 
marknader.  
 
Berg har noterat vissa skillnader gällande materialval i plastpåsarna i olika länder. ”Då det 
gäller plasten arbetar vi mest med ett material som heter polyeten vilket är ett material som 
inte är helt klart i färgen (transparent). Det finns ett annat material som heter polyprop som 
är mycket klarare. Ute i Europa är det nästan bara polyprop som gäller medan vi i Sverige 
föredrar polyeten.” Han menar att detta förmodligen beror på att det största företaget i 
Sverige som tillverkar plastpåsar inte har jobbat med polyprop utan bara polyeten, men flikar 
in att det kan också bero på att polypropen är mer köldkänslig och det har hänt att plastpåsar 
har gått sönder i kallager på vintern. Detta är en skillnad när det gäller materialval i 
förpackningarna som skiljer de skandinaviska kunderna i jämförelse till de handelspartners 
Pronova har längre söderut i Europa där köldaspekten inte behöver beaktas. Denna skillnad 
har inte varit något större problem för Pronova, men Berg menar att företaget givetvis 
anpassar sig efter affärspartners önskemål. 
 
När det gäller kommunikation och transport har Pronova inte stött på några större problem 
genom åren. Berg påpekar ännu en gång att standarden tenderar att jämna ut sig inom Europa 
och vi blir mer och mer lika. Skillnaderna blir mer märkbara då vi kommer utanför Europa. 
Detta berör inte företaget så mycket eftersom de har väldigt lite verksamhet utanför Europas 
gränser. Berg berättar en historia som utspelade sig på den Sydamerikanska halvön Papa Nya 
Guinea. ”Antingen fick maskinen gå runt halvön med kustskonare eller så fick man ta den 
med ett litet plan vilket gjorde att vi fick kapa ner hela maskinen i små delar så att det skulle 
gå in i det lilla flygplanet som flög från ena kusten till den andra i Papa Nya Guinea. Jo så vi 
har faktiskt träffat på lite svårigheter på den punkten.” 
 
Kommunikationen mellan människor har också förändrats och förbättrats avsevärt. Den stora 
förändringen och det som har gjort att vi kan jobba över gränserna (förutom Internet och fax) 
är DHL. Det är kurirtransporter vilket gör att företagen kan få över grejer till andra länder 
över en natt. Det kan exempelvis handla om dokument som skall korrekturläsas snabbt och 
eventuellt behöver ändringar göras ytterligare gånger och därmed skickas tillbaka snabbt. 
Skulle dokumenten behöva gå med posten och ta flera dagar skulle det ta för lång tid. Berg 
anser att dessa snabba kurirtransporter är undervärderade när det kommer till att samverka 
över gränserna.  
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4.1.8 Social organisation 

Berg märker av att vissa länder är väldigt hierarkiska jämfört med Sverige, vilket märks på 
Pronovas handelspartners i utlandet. Han menar att partners i Tyskland, Frankrike och till viss 
del även England och Finland är långt mer hierarkiska än vad Sverige är. Det är oftast inga 
problem för utbytet företagen emellan utan det är något som han har lärt sig att hantera med 
tiden. Berg har vissa saker som han tänker på för att hantera problem som kan uppstå 
kopplade till hierarkin. Han menar att han försöker anpassa sig till situationen och ”undvika 
att trampa i klaveret”, han vet att vissa saker tar han inte upp med lägre befattningshavare. Då 
det gäller tilltal till någon person som han är osäker på är det alltid bättre att ta i för mycket 
för att inte stöta sig. Tyskland är till exempel mycket mer formellt än Sverige. Berg påpekar 
dock att det även på denna punkt håller på att ske förändringar och att det blir mer utjämnat 
länderna emellan.  
 
Då det gäller status finns det tydliga skillnader mellan vissa länder. ”I Tyskland skall chefen 
synas och helst ha en Mercedes. I Sverige är vi ganska statuslösa.” Detta är inget som de på 
företaget behöver beakta eller hantera på något vis utan är bara en olikhet som de får 
acceptera.  
 

4.2 Axelent 

Följande empiriska avsnitt angående identifiering och hantering av kulturella olikheter 
rörande Axelent utgår från en personlig intervju med Stefan Axelsson som är exportchef på 
företaget, samt kompletterande telefon- och mailkontakter varpå alla citat är hans ord. 
 
Axelent grundades 1990 av familjen Axelsson och är än idag ett familjeägt företag. Familjen 
Axelsson har sedan tidigare varit verksam i branschen, men då i konkurrenten Gunnebo 
Troax.  
 
Företaget startades i Hillerstorp utanför Gnosjö i Småland och har en årsomsättning på 165 
miljoner kronor. Axelent har idag 45 anställda, varav 35 av dessa arbetar i Hillerstorp. 
Företaget utvecklar, tillverkar och säljer maskinskydd, industriväggar, rasskydd och 
egendomsskydd. Verksamheten är främst inriktad mot maskinskydd och företaget har en rad 
olika produkter som syftar till att öka säkerheten för de arbetande i och runtomkring 
maskiner. Dessa består av nätväggar och dörrar med låssystem vilka ska förhindra att 
människor kommer till skada vid kontakt med maskinerna. 
 
Axelent är idag verksamma i 18 länder runt om i världen och de mest betydelsefulla finns i 
Europa. Förutom den svenska marknaden är även marknaderna i Frankrike, Belgien, Tyskland 
och Storbritannien av mycket stor betydelse. Bland marknaderna utanför Europa är det främst 
USA, Australien och Singapore som är viktiga. 
 
Axelsson menar att kulturskillnader inte är något stort ämne i företaget, men beskriver vidare 
att de är viktiga detaljer att känna till vid förhandlingar och samarbeten av internationell 
karaktär.  
 



Identifiering och hantering av kulturella olikheter i B2B-kontext 
 

 

- 27 - 
 

4.2.1 Språk 

Koncernspråket på Axelent är engelska, och har så varit sedan företaget bildades 1990 då 
företaget redan från början varit en aktör på de internationella marknaderna. Trots att det är 
engelska som används mest vid internationella kontakter anser Axelsson att det inhemska 
språket på de olika marknaderna ofta kan ha en väldigt stor betydelse. Han berättar att genom 
att ha kunskap om små ord och fraser kan det betyda mycket för exempelvis tilliten och 
fortsatta förhandlingar. Axelsson betonar dock att företagen som Axelent ska samarbeta och 
handla med måste ha rimliga kunskaper i engelska på företaget. Detta gäller särskilt för 
företag som skall bli återförsäljare till Axelent. 
 
Axelent har en bred språkbas och företaget har personal som förutom engelska och svenska 
även behärskar tyska, spanska, franska och finska, vilket Axelsson ser som en stor tillgång då 
de kan kommunicera med många handelspartners på deras inhemska språk. Han tydliggör 
också att språket ses som en väldigt viktig egenskap när det handlar om rekrytering av ny 
personal till företaget, och menar att nya språkkunskaper ger Axelent ytterligare möjligheter 
på marknaden. 
 
Företaget har även använt sig av olika former av språkutbildning för personalen. Ibland har 
det handlat om att vederbörande fått arbeta utomlands under en tid för att lära sig språket, 
andra gånger har intensivkurser erbjudits för att öka språkkunskaperna hos de anställda. 
 
För att underlätta affärerna samt lättare kunna hantera och undvika missförstånd som kan 
uppkomma på grund av språksvårigheter gentemot vissa handelspartners, använder sig 
Axelent av inhemska återförsäljare som kan fungera som kulturella broar och bistå med 
värdefull kunskap om kulturen i landet. Detta använder de sig av i bland annat Spanien och 
Frankrike. Ett annat sätt att hantera språksvårigheter samt underlätta kommunikationen och 
hålla sig borta från missförstånd, är att företaget vid kontakt med vissa marknader använder 
sig av tolkar då de känner att detta behövs.  
 
Ytterligare ett sätt Axelent hanterar språksvårigheter och undviker missförstånd är att de i 
allmänhet alltid skriver kontrakt på engelska. Detta sker oavsett i vilka länder som kontrakten 
skrivs. Axelsson förklarar att några enstaka kundkontrakt har skrivits på tyska, men att detta 
är ett undantag. För att ytterligare minska risken för missförstånd och feltolkningar översätts 
dock alla kontrakt till svenska.  
 
Axelsson menar att missförstånd då och då är oundvikliga, men genom att sätta alla detaljer 
på papper och alltid prioritera noggrannhet och tydlighet kan de hantera problemen och 
undvika en stor del av dem.  
 

4.2.2 Religion 

Axelsson menar att religionens påverkan i affärsmässiga relationer beror mycket på var i 
världen de befinner sig. Hittills har inte Axelsson varit med om att religionen haft stor 
betydelse för affärsverksamheten, men de är väl medvetna om att företagets framtida 
expansion kan leda till att den får en ökad betydelse. Axelsson nämner att Korea och Turkiet 
är exempel på marknader var Axelent undersöker etableringsmöjligheter där religionen kan 
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komma att sättas i större fokus, då handelspartnern i respektive land skiljer sig mer ur religiöst 
perspektiv än företagets nuvarande partners. 
 
Axelsson berättar dock att det märks skillnader även inom de olika delarna av kristendomen, 
då Skandinavien skiljer sig en hel del i jämförelse med partners i exempelvis Italien och 
Spanien. Han menar dock att det i grund och botten handlar om att visa förståelse och respekt 
oavsett religion. Ett sätt för Axelsson att hantera frågor kopplade till religionen är att ta seden 
dit de kommer och anpassa sig efter situationen, och han menar att oftast är båda parterna ute 
efter en så bra affärsmässig lösning som möjligt.  
 
Axelsson berättar att Axelent inte i någon större utsträckning undersökt de religiösa 
aspekterna vid tilltänkta marknadsetableringar. Däremot kommer de i framtiden allt mer att 
göra detta, då Axelent kommer att inleda kontakter med handelspartners på marknader som 
skiljer sig mer från den svenska ur ett religiöst perspektiv. Axelsson utrycker att ”det är mest 
för egen del då man inte vill säga något dumt eller göra bort sig” och menar vidare att han i 
största allmänhet vill veta saker om landet han besöker. 
 
Axelsson berättar även hur den turkiska marknaden ses som en strategisk marknad för 
Axelent, då en etablering kan innebära förbättrade möjligheter för en vidare expansion bland 
de muslimska länderna. Han ser även vissa svårigheter just på det religiösa planet och menar 
att ”det är lättare för muslimer att sälja i muslimska länder,” men att detta bara är att 
acceptera och arbeta ännu hårdare med för att lyckas. På grund av detta undersöker Axelent 
även möjligheten att etablera sig i Dubai, som Axelsson beskriver som ”ett väldigt 
västerländskt anpassat land” som kan vara en väg in på de muslimska marknaderna och på 
sikt förenkla hanteringen av marknader med kulturella skillnader av detta slaget. 
 
På den interna nivån inom företaget handlar det mestadels om att visa respekt för varandra 
och vara medveten om och ta hänsyn till de anställdas traditioner, exempelvis religiösa 
mattraditioner. Axelsson menar vidare att det handlar lite om att anpassa sig och uttrycker att 
företaget hanterar detta så gott de kan. ”Givetvis kan man låta de medarbetare med en annan 
religion än den kristna få vara lediga när de firar sina helgdagar och liknande.” Han menar 
även att Axelent kan låta dessa jobba när vi firar exempelvis jul om så önskas. 
 

4.2.3 Värden och attityder 

Axelsson menar att värden och attityder som är specifika för olika marknader är svåra att ha 
kunskap om innan kontakten har upprättats. Han menar att det handlar om en ömsesidig 
anpassning parterna emellan men betonar att Axelent ställer krav på företagen som de ska 
samarbeta med. Detta gäller främst att Axelents varumärke ska innefatta samma budskap och 
värderingar var än i världen man befinner sig. Detta är något som samarbetspartnern, i form 
av en eventuell återförsäljare, måste acceptera och Axelsson menar att det inte bara är vi 
svenskar som måste anpassa oss hela tiden. 
 
Axelsson menar att skiftande värden och attityder sätter företag som verkar på internationella 
marknader på prov, och ger bland annat exempel på tidens varierande betydelse länder 
emellan. Han menar vidare att det är något man lär sig och något man måste anpassa sig efter 
och berättar att ”i vissa länder när man bestämmer möte klockan tio betyder det i själva 
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verket elva. I vissa fall är det inte så noga och det gäller att vara flexibel.” Axelsson nämner 
att tidsflexibiliteten ofta är större bland handelspartners runt Medelhavet där attityden ofta är 
mer avslappnad och mindre noggrann. 
 
Han berättar också en historia om en stor tysk kund där proceduren alltid är likadan. ”Man 
blir hämtad av hans sekreterare, så kommer man dit och får höra att han kommer alldeles 
strax. Sen kommer hans underhuggare och säger att han sitter i möte med chefen och så ska 
man sitta och kallprata med honom i 15-20 minuter.” Axelsson menar att det bara handlar om 
att markera att han är viktigare och menar att han inte alls har varit i möte med chefen. 
Axelsson hanterar dessa situationer genom att ha en avslappnad inställning till problemet och 
menar att detta bara är att köpa och ser sig som en vinnare till slut i alla fall när affären är 
slutförd. 
 
Vidare berättar Axelsson att det inte bara är vid personliga möten som tidsaspekten tolkas 
olika. Deadlines är ett exempel på ett annat tillfälle. I mer tidsflexibla länder som Italien 
spelar löften om deadlines mindre roll och ses inte som den typ av löfte vi i Sverige avser. 
Detta menar Axelsson att man måste vara medveten om även om det kan vara svårt att 
acceptera. I Sverige är vi vana att det är den bestämda och uttalade tidsfristen som gäller och 
vi är väldigt bra på att betala i tid. Axelent har vissa åtgärder som de vidtar för att hantera 
problem med sena betalningar. Om kunden inte betalar i tid utfärdar de leveransstopp för 
kommande orders. Om de fortfarande inte betalar trots detta blir nästa steg inkasso. Kunder 
som ofta betalar sent tvingas att betala innan leveransen sänds, det vill säga i förskott.  
 

4.2.4 Estetiskt uttryck 

Axelsson menar att det är viktigt att komma ihåg att även det estetiska uttrycket skiljer sig 
länder emellan. Han anser dock att branschen inte är lika känslig på detta område som andra 
branscher kan vara. Vidare berättar han att Axelent brukar försöka använda sig av kontakter 
hos konkurrenter eller företag i närliggande branscher för att inhämta värdefull information 
och på detta sätt lära sig om marknader. 
 
Någon anpassning av varumärket gör inte Axelent. Däremot har de exempelvis gjort vissa 
anpassningar av marknadsföringsmaterialet i USA där de bland annat presenterar företagets 
produkter i inches. Anpassningar på vilket sätt produkten har marknadsförts har också 
förekommit på vissa marknader.  
 
Vad gäller färgval producerar normalt Axelent sina produkter i standardfärgen gul, som även 
återfinns i företagets logotyp. Det finns dock möjlighet för kunden att efter eget önskemål 
välja färg på produkten och Axelsson berättar att företaget kan märka av trender på detta 
område som växlar från år till år. Axelsson berättar att Axelent försöker ha samma budskap 
överallt, men att de givetvis måste försöka hitta andra mjuka värden. På grund av vissa yttre 
omständigheter måste företaget ibland hantera problem som de inte kan rå över och som inte 
passar in i den image som de försöker framhålla. Ett exempel på detta är i Australien där 
produkten har nio veckors båtfärd innan den kommer fram till kunden, vilket ses som en 
väldigt lång leveranstid. Då de snabba leveranserna vanligtvis är ett av Axelents största 
konkurrensmedel får de framhäva andra positiva egenskaper istället.  
 



Identifiering och hantering av kulturella olikheter i B2B-kontext 
 

 

- 30 - 
 

Även om Axelsson uttrycker att det estetiska på produktnivå har mindre betydelse i deras 
bransch, framhäver han en annan estetiskt viktig del i marknadsföringen, nämligen vikten av 
att vara rätt klädd i kontakt med representanter för företag på andra marknader. Svårigheten 
ligger främst i att kraven på klädsel skiljer sig från land till land. Axelsson berättar att i 
Tyskland, England, Spanien och Italien är det främst kostym som gäller då de träffas och gör 
affärer med olika partners. Italienska kunder är generellt väldigt fixerade vid märken och 
skorna spelar en viktig roll för det totala intrycket. I England handlar det mest om att använda 
kostym, vilket det stora flertalet alltid gör där. Axelsson uttrycker dock att det är mindre 
viktigt om kostymen passar och är snygg. Tyskland var väldigt strikt för tio år sedan, men han 
menar att många handelspartners numera har blivit mer lättsamma och att det är okej att 
komma utan slips till kostymen. Axelsson menar att det inte brukar vara några större problem 
med klädfrågan, utan berättar att det enklaste sättet att hantera problem med detta är helt 
enkelt att fråga. Han anser vidare att det inte alls är lika vanligt med kostym i Sverige och att 
det är lika viktigt att inte vara alltför välklädd som att vara välklädd nog. Att vara alltför 
välklädd kan göra motparten osäker eller utstråla fel signaler. Axelsson betonar att om 
motparten är bekväm i situationen ökar chanserna för att lyckas. 
 

4.2.5 Utbildning 

Axelsson menar att Axelent inte är så väldigt beroende av utbildningsnivån bland sina 
handelspartners på de olika marknaderna. Däremot uttrycker han att utbildningsnivån ofta 
förknippas med utvecklingen i landet och menar vidare att en längre kommen utveckling ofta 
betyder högre krav på säkerhet vilket ökar möjligheterna för Axelents expanderande. Här ser 
han att kunder i Italien ofta är mindre benägna att satsa på säkerhet. 
 
Vid anställning av ny personal är språkutbildning och språkkunskap något som är prioriterat 
hos Axelent. Axelsson förtydligar genom ”om vi väljer mellan en person som bara kan 
engelska och en person som kan engelska, tyska och franska är valet relativt enkelt.” Han 
tillägger att det givetvis är en fördel att som internationellt verkande företag ha en 
språkkunnig personal och kunna serva kunder ifrån olika nationaliteter. 
 
Även datorvana är en viktig faktor vid anställning hos Axelent. Detta gäller även för 
fabriksarbetarna då produktionen blir allt mer datoriserad, och det har blivit en viktig del för 
att kunna sköta arbetet på ett smidigt sätt. Detta hanterar de på företaget genom att redan vid 
rekryteringen framhålla datorkunskaper som ett viktigt kriterium. Det finns även möjligheter 
till utbildning inom data på företaget, såsom det finns inom språk.  
 

4.2.6 Lagar och politik 

Axelsson menar att lagstiftning och politik i många fall blivit betydligt enklare att följa för 
Axelent, då många av företagets marknader är anslutna till EU där gemensamma normer och 
regler styr handeln samt bestämmer spelreglerna för marknadsföringen. Det finns dock 
marknader som inte är anslutna till EU vilket innebär att landets lokala lagstiftning gäller, och 
Axelsson menar att de då får anpassa verksamheten och marknadsföringen efter denna då de 
möter handelspartners här. 
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Axelsson uttrycker vidare att det alltid är bra att ha kännedom om den lokala politiken. Han 
menar att han genom politiken ofta kan läsa av hur marknaden kommer att bete sig inom den 
närmsta framtiden och menar att ”är det valår i ett land är det ofta lite lugnare och mindre 
aktivt rent ekonomiskt”. 
 
Axelsson menar vidare att politiken i vissa fall helt och hållet kan avgöra företagets vara eller 
inte vara på en marknad. Han utvecklar ”skulle man vara i ett land där det är politiskt oroligt 
så kanske man drar sig ur, eller så väljer man att avstå ett land för att det är politiskt oroligt 
där”. Axelsson exemplifierar detta genom att berätta om Ryssland som Axelent länge haft 
ögonen på, men har märkt av att det i vissa fall är mutor inblandade och livvakter krävs. Detta 
har gjort att Axelent valt att stå utanför och i nuläget inte har någon handel med någon partner 
i landet. Inför framtiden funderar företaget på olika sätt att hantera detta problem på, och då är 
en lösning att hitta någon återförsäljare för framtida etablering. 
 
Axelsson menar att trots att de försöker lösa saker och ting finns det ibland konflikter om 
kontrakt som leder till rättstvister med skiljedomstolar som bestämmer. Axelent har bara varit 
inblandade i sådana inom Europa, men skriver alltid in i kontrakten att det ska vara en 
skiljedomstol i Sverige som ska bedöma situationen. Ytterligare ett sätt att hantera problem 
innan de uppstår är att Axelent anlitar lokala advokater för att ta reda på lagstiftning innan 
beslut fattas. 
 
För att sky framtida problem och tvister har Axelent sätt att hantera och undvika dessa. Vid 
skrivandet av kontrakt utomlands brukar Axelent alltid ha med en lokal revisor som i sin tur 
har juridisk personal, allt för att undvika framtida tvister. Axelent har i stort sett en revisor på 
varje marknad vilken bidrar med extern hjälp i kontakten med internationella kunder och 
samarbetspartners. 
 
Axelent, som huvudsakligen handlar på europeiska marknader, ser EU som en stor fördel för 
handeln då framförallt frakt och transport blivit betydligt smidigare samtidigt som gemensam 
standard underlättar enormt för produkttillverkningen. Axelsson menar tilltrots den svenska 
kronans starka utveckling, att ett införande av euron ytterligare skulle förenkla handeln för 
företaget. 
 

4.2.7 Teknologi och material 

Axelsson menar att det tydligt går att se hur den materiella standarden skiljer sig åt mellan 
marknader världen över. Detta märks också i hur och på vilket sätt Axelent kan sälja på 
marknaden. Eftersom företaget säljer maskinskydd så gynnar en hög materiell och 
teknologisk nivå företagets verksamhet. Det märks även på vilka produkter som går bra på de 
olika marknaderna. Axelsson berättar att det runt Medelhavet ofta är de enklaste och billigaste 
produkterna som säljer mest, medan exempelvis tyska kunder handlar dyrare produkter med 
bättre kvalitet. Axelsson gör liknelser med bilindustrin och visar på Mercedes och BMW som 
tyska kvalitetsmärken medan Fiat och Alfa Romeo är italienska märken som ofta förknippas 
med lägre kvalitet. 
 
För Axelent är det ett hinder för företagets fortsatta expansion att inte alla länder har samma 
höga materiella standard som exempelvis Sverige. Många utländska kunder nöjer sig med 
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enklare produkter och väljer då bort Axelent, vars profil är mer kvalitetsinriktad. För att 
hantera detta, för Axelent stora problem, försöker de framhäva Axelents positiva egenskaper i 
sin marknadsföring så mycket som möjligt, och då kvalitet och kort leveranstid som främsta 
kännetecken. 
 
EU har dock inneburit att många länder tvingats skärpa sina reglementen angående 
maskinsäkerhet och detta har inneburit en ökad efterfrågan för Axelents produkter bland 
medlemsländerna, och företaget har fått allt fler kunder i Italien, Spanien och Östeuropa.  
 

4.2.8 Social organisation 

Axelsson menar att det för Axelent är viktigt med både ett internt och externt bra samarbete. 
Han uttrycker; ”I ett nätverk, som är en social sammansättning, är det viktigt att fungera bra 
tillsammans rent socialt. Nätverk är aldrig bra om man inte fungerar tillsammans. Man måste 
både ge och ta. Jobbnätverket kan lätt också bli ett privat nätverk om man har en bra social 
relation.” 
 
Däremot menar han att i rena köp och sälj relationer är det inte så viktigt att vara bästa 
kompisar och Axelsson förtydligar genom att han inte struntar i att sälja till någon bara för att 
han inte tror att han kan bli en bra kompis med vederbörande. 
 
När det handlar om att anställa folk menar Axelsson att Axelent är noggranna med att försöka 
hitta folk som passar väl in i gruppen. Det spelar ingen roll var i världen man anställer, det är 
lika viktigt att den nye kan passa in i gruppen och dela företagets värderingar. Han 
exemplifierar med ”har man fyra personer som jobbar i England på ett bra platt sätt så kan 
man ju inte slänga in en ny person som tjänar dubbelt så mycket och är lite snobbig. Det 
fungerar inte. Personen måste likna gruppen.” 
 
Axelsson menar att det är stor skillnad på hur status uttrycks på de olika marknaderna varpå 
Axelent är verksamma. Bilar är väldigt viktiga bland de högre anställda och han menar 
generellt att en VD i England ska ha en jaguar, det kvittar hur litet företaget är. Verkställande 
direktörer bland Axelents tyska partners kör oftast en Mercedes och är ”lite besserwisser”. I 
Tyskland är det även så att om chefen för Axelent ska närvara på ett möte måste även det 
tyska företagets dito vara där. Detta är inget som utgör något problem på företaget utan är 
endast en kulturell olikhet som inte behöver hanteras på något vis.  
 
En annan del i den sociala organisationen som Axelsson nämner, är de anställdas 
initiativförmåga vilken skiftar väldigt från land till land. Han menar att ”hierarkin i många 
länder gör att folk blir rädda för att ta egna beslut. De måste ha någon som håller dem i 
handen.” Axelsson berättar vidare om ett problem som Axelent har i Tyskland där företaget 
har nio anställda. Axelsson är själv för närvarande chef för denna marknad och är där varje 
måndag. Han menar dock att det nästan kvittar att han är nere och sparkar på dem en gång i 
veckan, för dagen efter när de är ensamma händer där ingenting iallafall. ”De gör det jag 
säger till dem, men inte mer” berättar Axelsson. Detta ser Axelsson som ett problem och har 
nu funnit en lösning för att hantera detta. Axelent ska nu sammanföra de båda tyska kontoren 
och anställa en VD som är positionerad där och som kommer att styra de anställda mer. Detta 
hoppas Axelsson mycket på och han hoppas att det ska räcka för att lösa situationen.  
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4.3 Albany International 

Följande empiriska avsnitt angående identifiering och hantering av kulturella olikheter 
rörande Albany International utgår från en personlig intervju med Juha Huovalainen, 
marknadschef på företaget, samt kompletterande telefon- och mailkontakter varpå alla citat är 
hans ord. 
 
1895 grundades ett företag vid namn Albany Felt Company av tre affärsmän i Albany, USA. 
Redan från starten koncentrerade företaget sig på att tillverka maskiner som skulle tillverka 
papper. Mellan 1902 och 1947 var all drift förlagd till fabriken i Albany. Nästkommande 
tjugo år expanderade företaget kraftigt och etableringar gjordes bland annat i Skandinavien, 
Sydamerika, Frankrike, Nederländerna och Australien. 
 
1969 köpte företaget upp Appleton Wire Works, USA och Nordiska Filt, Sverige och bytte i 
samband med detta namn till Albany International Corporation. Företaget fortsatte att 
expandera och inta nya marknader världen över. Idag är Albany International världens största 
tillverkare på pappersmaskiner med anläggningar i alla världens papperstillverkande länder. 
 
Idag är Albany International uppdelat på tre korridorer; Amerika, Europa och Pacific. 
Amerika innefattar Kanada, USA, Mexico och Sydamerika. Europa innefattar förutom hela 
Europa även Ryssland, Mellanöstern och Afrika. Pacific innefattar Korea, Japan, Kina, 
Sydvästra Asien och Australien. De olika korridorerna är geografiskt uppdelade för att fördela 
ansvar och åtaganden och de styrs mer eller mindre ifrån huvudkontoren i respektive 
områden. Företaget omsätter 980 miljoner USD och har 2 300 anställda i Europa.  
 
Albanys primära ambition är att förse den växande pappersindustrin med högteknologiska 
maskiner för papperstillverkning av hög kvalitet. Dessa maskiner används för att tillverka alla 
sorters papper. 
 
Huovalainen ser Albanys arbete med kulturella olikheter som en integrerad del av den 
internationella marknadsföringen och understryker att det inte är något som går att arbeta med 
separat. Han anser vidare att detta inte är någon stor fråga i företaget men förringar inte dess 
betydelse. 
 

4.3.1 Språk 

Huovalainen anser att det har hänt mycket inom företaget på denna punkt under de senaste 
decennierna och han berättar att ”för femton år sedan började många små pappersbruk gå 
ihop och företagen blev mer globaliserade. Innan dess hade alltid respektive land haft hand 
om de kunder som fanns i det landet.” Exempelvis hade Finland hand om de finska kunderna 
och Frankrike hand om de franska. Idag när allt har blivit mer internationellt och globaliserat 
är företagsspråket således engelska och alla skriftliga kontrakt skrivs numer på engelska.  
 
Vad gäller företagets kunder har en liknande process som ovan skett. Enligt Huovalainen var 
det till en början uppdelat på respektive land, varpå lokala grupper på plats skötte 
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förhandlingarna på det lokala språket. Så småningom märktes det att kunderna blev större och 
mer internationella och nu har Albany, sedan två år tillbaka, börjat hantera dem 
internationellt. Huovalainen menar att detta fått bra respons då kunderna vill bli hanterade 
som internationella företag. 
 
Huovalainen berättar att det kan förekomma vissa hinder gällande den språkliga 
kommunikationen. Exempelvis finns det i Frankrike och Tyskland några mindre kunder som 
har svårt med det engelska språket. Detta har företaget inte hanterat på något speciellt sätt, 
utan Huovalainen hävdar att de kunderna bara har behövt tid att anpassa sig. Dessa kunder var 
till en början motståndare till att förhandlingar skulle skötas på engelska, men de har på 
senare tid fått anpassa sig och till och med börjat se fördelarna med det. Huovalainen tycker, 
trots att det funnits och fortfarande finns motstånd till att prata engelska, att språkkunskaperna 
generellt har blivit bättre inom Europa. Skulle det trots allt vara problem med språket hanterar 
Albany det genom att använda sig av extern hjälp i form av en tolk, men detta är ovanligt i 
företaget. 
 
För att öka språkkunskaperna inom företaget tar de till en del åtgärder. Språkundervisning är 
något som företaget använder sig av då det behövs. De har haft kurser i engelska, tyska, 
spanska och franska som de erbjudit sina anställda efter arbetstid, vilka även har varit 
kostnadsfria. Albany har även böcker och Cd-skivor till hjälp om så önskas bland de 
anställda. Huovalainen berättar att när han ska flytta till Schweiz i augusti och börja jobba på 
det nya huvudkontoret där, kommer hans familj få språkundervisning en gång i veckan. 
 
På högre nivå i företagen räcker det oftast med engelska eftersom det är meningen att alla 
förhandlingar ska ske på detta språk. Kurserna på tyska, spanska och franska var mest för de 
fabriksanställda så att dessa skulle förstå och komma varandra närmare då Halmstad haft 
utbyten med andra fabriker utomlands. Huovalainen förklarar: ”det är ingen där som lär sig 
svenska, så för att förbättra utbytet är dessa språkkunskaper till stor hjälp.” 
 

4.3.2 Religion  

Huovalainen har aldrig upplevt religion som något problem under sina år i företaget. Han 
menar att det är något som det inte pratas om eller diskuteras. Då religion inte är något som 
direkt berör Albany har de heller ingen särskild plan för att hantera problem som kan 
uppkomma på grund av religionsskillnader utan försöker att i största utsträckning anpassa sig 
och vara toleranta om det skulle uppstå situationer som är relaterade till religion, då han 
menar att företaget är medvetna om att religionen har skiftande betydelse även inom Europa. 
 
Helgdagar brukar inte heller ställa till något problem utan detta löser de genom att anpassa sig 
efter nationens egna helgdagar. Regeringen och facket har även vissa regler som Albany 
måste ta hänsyn till, exempelvis att det inte är tillåtet att jobba över påsken och liknande trots 
att vissa ickekristna anställda skulle ha önskat det. 
  

4.3.3 Värden och attityder 

Inom Europa är moralen generellt väldigt hög, anser Huovalainen men berättar att det förut 
förekommit mutor i vissa branscher. Han beskriver vidare att kontakten idag görs på så hög 
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nivå att detta inte förekommer och förklarar att det är så hög prestige, vilket gör att inte någon 
vill riskera sin karriär för något sådant.  
När det gäller deadlines finns det klara skillnader, menar Huovalainen. Italienska 
handelspartners säger ofta ”det ordnar sig”. Han menar att italienarna är de sämsta och 
skandinaverna de bästa på denna punkt. I Tyskland är det också väldigt noga med deadlines. I 
Frankrike, Spanien och Portugal kommer de alltid lite sent till mötena. Det är sådant som man 
lär sig att hantera efter hand, menar Huovalainen.  
 
Att betala i tid är också något som skiljer sig åt mellan olika länder. Det är mycket ovanligt att 
en skandinavisk kund inte betalar i tid. England och Tyskland är lite sämre på det här och där 
har företaget cirka tio kunder som inte betalar i tid. Italien är allra sämst på att betala i tid och 
där har de uppemot trettio kunder som inte betalar och som de har lärt sig att inte leverera till 
innan de betalat. Huovalainen menar att det i grund och botten beror på att vi har en helt 
annan moral och disciplin i Sverige. Är en skandinavisk kund sen med en betalning anses 
detta pinsamt. Vissa skandinaviska kunder har till och med bett Albany att förvarna om de 
inte fått in en betalning och tiden börjar gå ut. För att undvika problem med sena betalningar 
möter Albany dessa kunders önskan och skickar då det önskas ut påminnelser innan tiden för 
betalningen gått ut. I Italien är det väldigt annorlunda med betalningsmoralen och där vill de 
helst inte släppa iväg pengarna alls. För att hantera kunder som inte betalar i tid sätter Albany 
i vissa fall köpstopp för kunden, vilket innebär att de inte får köpa mer från företaget om de 
inte betalar leveranserna i tid. Dock betalar de bara så lite som de måste för att få igång 
leveransen igen.  
 

4.3.4 Estetiskt uttryck 

Huovalainen anser att det är jättesvårt med estetiskt uttryck och lokala preferenser, och menar 
att olika länder har olika intressen för färg, smak och form. Det går inte att göra något som 
passar alla och som alla tycker om. ”Det finns alltid de som säger: varför blått, det är mycket 
snyggare med rött eller rött är så negativt, det ska vara blått som himlen.” Albany har haft 
olika motiv i sina utskick och kampanjer, men det finns alltid vissa kulturer där det inte 
passar. Albany har funnit ett sätt att hantera problemet med olika estetiska preferenser och nu 
har de istället valt att använda sig av eget fotograferade bilder på de anställda som skildrar 
dem i deras naturliga arbetsmiljö. Detta har fått positiv respons eftersom de blandar bilder 
från England, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike och Italien. De har använt sig av en 
professionell fotograf som tagit mängder av bilder och som därefter valt ut de bästa. 
Huovalainen förklarar att detta löst problemen med färgerna som Albany tampats med och 
givit företagets marknadsföringsmaterial ett personligt intryck. Bilderna visar även företagets 
internationella image och vad som ligger bakom deras framgång, nämligen medarbetarna, 
beskriver Huovalainen. 
 
Albany har inte anpassat sitt varumärke till att passa olika länder och kulturer. Företaget har 
dock under åren använt flera företagsnamn, men går nu alltmer mot ett och samma överallt. 
Huovalainen berättar: ”År 2000 hade vi fyra olika företagsnamn, idag har vi två. Albany 
International och Geschmay.” Geschmay köptes för åtta år sen och Albany får använda 
namnet i tio år, vilket gör att detta också kommer att försvinna inom två år. Geschmay är 
redan borta från alla marknader utom i Tyskland, där det är ett väldigt starkt varumärke. 
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Marknadsföringen har centraliserats och företaget har nu utvecklat ett Albany brand som 
används överallt i Europa.  
 
Klädsel är något som Huovalainen har märkt är mer eller mindre viktigt i olika länder. I 
Frankrike, Italien och England måste säljarna ha kavaj och slips. I Skandinavien och Tyskland 
är det mer avslappnat och säljarna kan komma i jeans. I Tyskland var det mer strikt tidigare 
och där finns det fortfarande en äldre generation som är mer prydligt klädda. Huovalainen 
berättar att han både har varit med om att bli tillsagd att ta av slipsen och kavajen, och även 
att han fått låna slips vid något tillfälle där det behövts. Huovalainen berättar att han med 
tiden har lärt sig detta och ser det inte som något stort problem längre. Han menar vidare att 
om han är osäker så kan han fråga någon som han känner förtroende för.  
 

4.3.5 Utbildning 

Huovalainen tror inte att utbildningsnivån i olika länder påverkar Albany på något 
anmärkningsvärt sätt. Han menar att de oftast anställer tjänstemän som är yngre med 
ekonomisk och teknisk utbildning för att sedan vidareutbilda dem själva, och menar vidare att 
det finns stora möjligheter för den som vill utvecklas inom företaget.  
 
För att hantera problem med eventuellt skiljande kunskap vi rekrytering, sker idag all 
rekrytering av högre befattningar inom Albany på centraliserad europeisk nivå där samma 
krav ställs på alla sökande. 
 
Albany erbjuder mycket interna utbildningar till sin personal. De interna utbildningarna 
skiljer sig inte mycket åt inom Europa utan är väldigt likartade oberoende av land. Dock 
hävdar Huovalainen att det finns en mer positiv syn på utbildning inom företaget i 
Skandinavien och att det därför tillämpas mer här. 
 

4.3.6 Lagar och politik 

Albany försöker vara insatt i de lagar som gäller i olika länder, men Huovalainen hävdar att 
det är svårt när man opererar internationellt. Trots EU förekommer många lokala lagar och 
bestämmelser om hur verksamhet ska skötas. Ett exempel på detta är att produkter och pengar 
inte får skickas hur som helst inom företagets olika divisioner, utan det finns speciella regler 
för hur detta ska skötas.  
 
För att undvika samt hantera problem som kan uppkomma till följd av att lagstiftning ser 
olika ut i olika länder hanterar de det genom att ta hjälp utifrån. Huovalainen berättar att de 
mest använder extern hjälp i frågor av juridisk karaktär det vill säga personer som är mer 
insatta på området. Företaget har interna experter, men vid handel mellan länder måste de ta 
in extern hjälp för att allt ska gå rätt till.  
 
Albany har sällan hamnat i rättstvister och aldrig blivit stämda. Det förekommer dock 
situationer då det varit fel på varan vid leverans till kunden. Då handlar det om att ta reda på 
vem som är skyldig till att produkten skadats och då kan det finnas tre tänkbara alternativ: 
Albany, transportören eller kunden. Huovalainen förklarar att det oftast är mindre summor det 
handlar om och dessa situationer brukar kunna lösas utan juridisk inblandning. Huovalainen 
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hävdar att det är bäst för alla parter om sådana problem kan hanteras och lösas utan juridisk 
inblandning, så det är något som de försöker göra. 

4.3.7 Teknologi och material 

Huovalainen menar att den teknologiska och materiella standarden i olika länder inte påverkar 
Albany speciellt mycket idag. Albanys största kunder är pappersföretag, som numer till 
största delen är ägda av svenska och finska företag. Dessa opererar liksom Albany 
internationellt, varpå några större skillnader på detta område inte är märkbara. Huovalainen 
menar att ”oftast kan man säga att den lokala regeringen ger speciella villkor för företagen. 
Det är inte teknologin som skiljer.” 
 
Vad gäller transport och kommunikation har det skett stora förändringar de senaste åren. Idag 
skiljer inte standarden på transport och kommunikation sig åt i olika länder i Europa. Albany 
har anlitat tre olika transportörer, alla har sina brister, menar Huovalainen, men de fungerar i 
stort sett bra. På grund av att Europa har ett bra vägnät sker transporter på ett smidigt sätt 
idag. Då företaget inte stött på några problem gällande transport och kommunikation har de 
heller inga direkta sätt att hantera problem som kan uppstå av denna karaktär, utan anlitar 
transportörer som de har ett väl fungerande samarbete med och känner förtroende för.   
 

4.3.8 Social organisation 

Något som Huovalainen har märkt under sina år i arbetslivet, är att hierarkin är något som 
skiljer mellan olika länder. I Tyskland och Frankrike sitter till exempel aldrig cheferna och 
arbetarna och fikar tillsammans. Albany har olika gruppbildningar på sitt kontor också men 
det är mer sociala grupper som bildats och beror inte på att de har olika befattningar. Då kan 
det exempelvis vara försäljningschefen som sitter med säljarna. Om någon utomstående 
kommer dit ser han eller hon inte till utseendet vem som är chef. Gruppbildningar på företaget 
ses inte som något problem och man vidtar därför inga åtgärder för att hantera dessa. 
 
Även kontakten med företagets kunder upplever Huovalainen som annorlunda. På grund av 
att vi i Sverige har en mer demokratisk och snäll stil så gör vi mer saker med våra kunder och 
kontakten blir mer intim. På samma sätt som anställda kan prata med VD i Sverige så kan 
kunden prata med leverantören om teknik och förändringar. Dock när det kommer till 
förhandlingar och att göra affärer så är kunden kund och leverantören leverantör. I Tyskland 
är det väldigt annorlunda och detta nästan helt omöjligt. Huovalainen menar att de nästan är 
rädda för sina kunder där. Just hierarkin på företagen gör att man måste gå genom sekreterare 
och medarbetare innan man kommer till chefen och processen tar därmed längre tid.   
 
Vad gäller initiativförmåga ser Huovalainen stora skillnader mellan länder. I Skandinavien 
vågar man ta initiativ och eget ansvar. Här är det vanligt att de anställda tycker till och 
kommer med förslag på förbättringar i företaget. På kontinenten, i exempelvis Spanien och 
Italien, har fabriksarbetarna en annan inställning till jobb och gör ofta endast det som 
förväntas av dem. 
 
I Frankrike och Tyskland är det viktigare med rangordningen än i Skandinavien. I Frankrike 
och Tyskland är hierarkin väldigt tydlig i företagen. Detta medför enligt Huovalainen att 
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beslutsfattandet tar mycket längre tid. I Sverige har vi oftare en bredare organisation med fler 
chefer, och det är enklare att ta små steg uppåt inom företaget. 
 
Huovalainen menar att ledarstilen är väldigt olika i olika länder. Sverige är väldigt 
demokratiskt och här kan en fabriksarbetare komma upp till VD och prata samt komma med 
förslag och idéer. Finland och Tyskland har ganska lik ledarkultur. Där pratar chefen på 
möten och han eller hon bestämmer. ”Detta leder till att det blir mycket snack i korridorerna 
efteråt.” Där är det i sin tur chefen som bär ansvaret och får stå sitt kast om det går dåligt. I 
Sverige däremot om något går snett samlar man gruppen och frågar sig ”varför gick det såhär 
och hur kan vi lösa det”? Sverige är således mindre hierarkiskt och medarbetarna är mer 
delaktiga. ”Internt på företaget här i Sverige har de anställda lite mer ansvar och på grund 
av ansvaret är de lite mer motiverade och vill vara med i beslutsprocessen.” I Tyskland är det 
helt annorlunda. Där bestämmer chefen och de jobbar mellan åtta och halv fem och gör bara 
precis det de måste göra. Det är en klar skillnad.  
 
Huovalainen menar att just den sociala organisationen är ett tydligt område där kulturella 
olikheter finns. Han anser att det är viktigt för företagsledningen att vara medveten om detta, 
men anser att det främst handlar om att hantera det med anpassning och vetskap om att det 
förekommer skiljaktigheter. 
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5 Analys 
 
I detta kapitel kommer uppsatsens analys att presenteras. Analysen har två huvudsakliga 
syften; dels att jämföra de valda företagen mot varandra med hjälp av den insamlade 
empirin, dels att jämföra det empiriska materialet mot den teoretiska referensramen. 
Analysen följer samma struktur som uppsatsens teoretiska referensram och empiri för att med 
klarhet kunna visa på de likheter och skillnader som upptäckts.  
  

5.1 Språk 

Terpstra och Sarathy (2000) menar att alla som planerar en karriär i en internationell miljö bör 
lära sig främmande språk och då språket är nyckeln till landets kultur är det bäst att lära sig 
det språk som företaget har mest utbyte med. Genom vår undersökning fann vi inte direkt stöd 
för Terpstra och Sarathys (2000) påståenden om att så var fallet. Dock fann vi liknande svar 
hos våra tre respondenter då de konstaterade att det i de allra flesta fall är engelska som gäller 
då de kommer utanför Sveriges gränser. Uppfattningen är att den massiva 
internationaliseringen och globaliseringen på senare år har både inneburit att det är nästintill 
omöjligt att lära sig alla de språk på de marknader som internationella företag opererar på 
samtidigt som engelska har blivit ett erkänt språk för internationell handel. Detta styrks av att 
två av respondenterna i undersökningen (Albany och Pronova) som opererat längre tid på 
marknaden än vad Axelent har gjort, har märkt tydliga förändringar angående 
språkutvecklingen i världen. Både Huovalainen (Albany) och Berg (Pronova) berättar om att 
de sett en utveckling under de senaste 20-30 åren, där språket bara är en del som blivit mer 
likriktad på de europeiska marknaderna. Axelsson (Axelent) antyder dock vikten av att ha viss 
kunskap om det inhemska språket, då han menar att kännedom om små ord och fraser på 
motpartens språk kan betyda mycket för fortsatt tillit och fullföljda förhandlingar. Detta är i 
enighet med Keegan och Green (1999) som påstår att språkkunskaper öppnar dörrar till 
landets kultur och leder till fördelar vid förhandlingar.  
 
De tre respondenterna menar även att missförstånd givetvis förekommer, men att det är i 
väldigt liten omfattning. Berg berättar att det kan vara lättare att det uppkommer missförstånd 
mellan handelspartners ifrån närliggande länder, där liknade ord kan ha olika betydelse 
exempelvis mellan Sverige och Danmark. 
 
Enligt Terpstra och Sarathy (2000) finns det alternativ till de företag som inte har möjlighet 
att sätta sig in i det främmande landets språk. Det kan byggas så kallade kulturella broar vilka 
liknas vid mellanhänder som sköter kommunikationen ut till den lokala kunden. Exempelvis 
kan företagen använda sig av återförsäljare som lokal kontakt och medlare. Både Pronova och 
Axelent använder sig av sådana kulturella broar för att hantera och förebygga problem. I dessa 
fall rör det sig oftast om kontakter med mindre kunder och företag som inte kan kommunicera 
på engelska. För att hantera problem som kan uppstå och undvika missförstånd använder båda 
företagen inhemska samarbetspartners och återförsäljare som hanterar dessa kontakter. 
Exempel på detta är i kontakten med kunder i Italien och Spanien. 
 
Enligt Terpstra och Sarathy (2000) kan det finnas stora skillnader på hur dokument upprättas i 
olika länder och något som är passande i ett land behöver inte vara det i ett annat. För att 
hantera detta och undvika problem och missförstånd skrivs i huvudsak alla kontrakt i våra tre 
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fallföretag på engelska. Våra respondenter är eniga om att det är viktigt att 
kontraktsskrivandet blir rätt och de har olika metoder för att arbeta förebyggande och undvika 
fel. Pronova till exempel använder sig av extern hjälp om det är omfattande kontrakt som 
behöver skrivas på något annat språk än engelska, vilket inte hör till vanligheterna, medan 
Axelent översätter alla sina skriftliga kontrakt till svenska för att undvika missförstånd.  
 

5.2 Religion 

Det råder lite delade meningar om religionens betydelse bland våra respondenter. Två av 
dessa, Huovalainen (Albany) och Berg (Pronova), hävdar att religion inte är något som de 
berör eller pratar om i affärsmässiga sammanhang. Ingen av dem har heller upplevt religion 
som något hinder under sin mångåriga tid på respektive företag. Doole och Lowe (2005) anser 
i kontrast till dessa två respondenter att det är viktigt att ha god kännedom om religionen på 
utländska marknader och att den kan påverka affärsmässiga relationer på olika sätt beroende 
på land och slag av religion. Axelsson (Axelent) är av samma åsikt  som Doole och Lowe 
(2005) och tror att religionen kan påverka företaget och dess etablering på nya marknader. 
Detta eftersom Axelent planerar att etablera sig på två nya marknader med en religiös 
bakgrund som ligger långt ifrån den svenska inom kort, i form av Turkiet och Sydkorea. Här 
tror Axelsson att religionen kan spela en större roll än tidigare, då han konstaterar att 
religionen inte haft någon större betydelse för företaget hittills då företaget etablerat sig på 
liknande marknader inom Europa, vilka han menar är mer lika ur religiös synpunkt. Axelsson 
menar att man på Axelent kommer att försöka hantera de större skillnaderna genom att läsa in 
sig mer noggrant och bättre undersöka skiljaktigheter på dessa nya marknader. 
 
Terpstra och Sarathy (2000) menar att det är viktigt för företag som verkar i en annan religiös 
kontext än den egna att vara uppdaterade på religiösa traditioner och helgdagar. Detta är i 
enlighet med våra tre respondenter som är eniga om att det är viktigt att anpassa sig och 
respektera helgdagar i de olika länder som de opererar i. Detta ses mer som en självklarhet 
och inte som något hinder och Axelsson uttrycker att ”genom att ta seden dit man kommer är 
mycket vunnet”. Alla respondenter försöker så gott de kan anpassa sig internt på företaget så 
långt det är möjligt.  Det gäller då främst att respektera de anställdas olika helgdagar och 
traditioner, vilket exempelvis handlar om hur man anpassar maten vid företagsfester. Som 
Berg (Pronova) uttryckte i intervjun att vi i Sverige måste tänka på att religion betyder mer för 
människor i andra länder än vad det gör för oss i Sverige och det måste vi ta hänsyn till.  
 
De religiösa olikheter har inte av något av de tre fallföretagen setts som något problem för 
relationerna med utländska marknader. De tre menar alla att de är fullt medvetna om att 
religionen har olika stor betydelse runt om i Europa och världen, och både Berg (Pronova) 
och Axelsson (Axelent) nämner Italien och Spanien som länder där många av företagens 
handelspartners har en mer allvarlig syn på religion än vad många svenskar har. De tre 
respondenterna är vidare eniga om att det är viktigt att visa förståelse, vilket stämmer överens 
med Alam’s (2006) teorier om förståelse för andra religiösa ideal. Med anledning av att olika 
religiösa värderingar aldrig påverkat verksamheten i någon större utsträckning har inget av 
företagen heller någon direkt plan för att hantera problem som kan uppstå gällande religiösa 
skiljaktigheter. De frågor som ändå uppkommer som är av mindre karaktär (helgdagar, 
ledighet etcetera) hanteras efterhand på företaget men anses inte vara av särskilt stort slag. 
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5.3 Värden och attityder 

Våra tre respondenter är alla överens om att det finns stora skillnader gällande värden och 
attityder till saker och ting i olika länder. Det är främst betalningsmoral och deadlines som 
kommer upp som affärsmässigt kulturellt betingade skillnader. Conway och Swift (2000) 
visar på att tidsuppfattningen skiljer mellan olika länder och att den kan vara mer eller mindre 
elastisk. Detta gör att individer i olika länder uppfattar deadlines och sista datum för betalning 
olika (Conway & Swift, 2000). Alla respondenter nämner Italien som ett land där 
tidselasticiteten är stor och där betalningsmoralen är låg. De menar att det är en stor kontrast 
till Sverige, då svenskar har en väldigt hög betalningsmoral och mer eller mindre tycker det är 
pinsamt att betala för sent. Detta blir en stor kulturell krock och företagen har olika sätt att 
hantera denna skillnad. Exempelvis används ultimatum om uteblivna leveranser om inte 
betalningarna kommer in. Även säljstopp till vissa kunder som inte betalar har använts för att 
hantera de problem som uppstår ur denna kulturella olikhet, vilket tvingar kunden att betala i 
förskott om denne vill fortsätta handla med företaget. Handelspartners från 
Medelhavsländerna Italien, Spanien och Frankrike utmärker sig ofta för sin tidselasticitet, och 
respondenterna menar att punktligheten generellt är lägre i dessa länder.  
 
Terpstra och Sarathy (2000) menar att de olika värden och attityder som finns inom olika 
kulturer gör att företagen ställs på svåra prov då de ska etablera sig på en marknad. Olika sätt 
att uppfatta saker innebär att företagen måste vara flexibla (Terpstra & Sarathy, 2000). Detta 
är i enlighet med Axelsson (Axelent) som menar att skiftande värden och attityder sätter 
företag som verkar på internationella marknader på prov, men att det är något som de lär sig 
att hantera och anpassa sig efter och att det många gånger gäller att vara flexibel. Berg 
(Pronova) trycker också på att det är viktigt att i viss mån anpassa sig efter de handelspartners 
i länder som de verkar inom, men tycker samtidigt att något märkligt håller på att ske inom 
Europa. Det vill säga att vi blir mer och mer lika varandra och att olikheterna minskar, varpå 
kraven på anpassning minskar.  
 
Alla respondenter tycker att olikheter mellan länder är något som de lärt sig att uppfatta efter 
hand som de jobbat med dem, de har lärt sig att anpassa och hantera händelser där kulturella 
olikheter uppkommer.  
 

5.4 Estetiskt uttryck 

Keegan och Green (1999) anser att det inom varje enskild kultur finns gemensamma 
uppfattningar om vad som är estetiskt tilltalande och vad som inte är det. Axelsson (Axelent), 
Berg (Pronova) samt Huovalainen (Albany) tycker att det är viktigt att beakta att vi har olika 
smak och preferenser i olika länder och kulturer. Eftersom företagen vänder sig till 
företagskunder och inte direkt till konsumenter är designen inte det primära och det rent 
estetiska upplevs inte ha så stor betydelse för våra fallföretag.  
 
Inget av fallföretagen har anpassat sitt varumärke på något sätt efter olika marknader. De enda 
som behövt anpassa sig är Pronova, då de har bytt namn på standardmaskinen Joker, för att 
hantera ordets nedvärderande betydelse gentemot partners på engelskspråkiga marknader. Det 
visade sig dock att det redan var så inarbetat världen över att det används fortfarande. Detta 
går emot teorin som Keegan och Green (1999) och Terpstra och Sarathy (2000) har om att 
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företagen måste anpassa varumärket till att passa det lokala språket. Detta strider emot ovan 
nämnda teorier, då Pronova istället vunnit en konkurrensfördel på grund av detta.  
 
Något som våra respondenter anser vara viktigt och som kan vara ett dilemma i vissa 
situationer är hur de ska klä sig vid internationella möten. Detta är något som alla tre märkt av 
tydligt genom år av erfarenhet och lärt sig att hantera på olika sätt efterhand. Detta stämmer 
överens med vad Spinks och Wells (1997) uttrycker då de säger att klädsel har olika betydelse 
i olika kulturer och att det skiljer vilken klädsel som är lämplig beroende på kultur och 
tillfälle. De menar vidare att det kan sända ut fel signaler att klä ner sig likväl som att klä upp 
sig (Spinks & Wells, 1997). Det förekommer en hel del likheter i våra respondenters 
erfarenheter gällande klädsel, då exempelvis det är väldigt viktigt att bära kostym främst då de 
möter handelspartners ifrån England och Italien, vilket är en generell uppfattning hos våra 
respondenter. Alla nämner även Tyskland som exempel på ett land där det är viktigt att bära 
kostym, även om det bland många kunder på senare år har blivit mer avslappnat där. De är 
eniga om att det är viktigt att klädseln inte blir fel och hanterar detta på ungefär samma sätt 
inom företagen, nämligen att fråga någon som de känner förtroende för om det skulle uppstå 
funderingar i denna fråga. Berg (Pronova) uttryckte även att han anser att klädseln fortfarande 
är en av de största kulturella skillnaderna, då en felaktig klädsel kan skicka felaktiga signaler. 
 

5.5 Utbildning 

Doole och Lowe (2005) menar att utbildningstraditionen och utbildningsnivån har stor 
betydelse för ett företags verksamhet på utländska marknader. Det är dock gemensamt bland 
de tre företagens respondenter att de finner att utbildningsnivåns betydelse inte har så stor 
påverkan när det handlar om verksamheten på de europeiska marknaderna. Berg (Pronova) 
menar att utbildningsnivån är ganska lika runt om i länderna inom Europa och att det 
förekommer mer skillnader beroende på kund eller handelspartner än från land till land. Det 
som har påverkat Pronovas verksamhet samt haft en betydelse för dem är att de har fått 
anpassa sin instruktionsbok till att finnas på flera olika språk.  
 
Axelsson (Axelent) anser att man i många fall kan koppla utbildningstraditionen till den 
långsiktiga utvecklingen i ett land. Detta är något som påverkar företaget, då Axelent har 
större möjligheter att lyckas på materiellt och teknologiskt utvecklade marknader.  
 
Huovalainen berättade att Albany ofta utbildar sin personal inom företaget. På detta sätt har 
han märkt att även om utbildningsnivån inte tenderar att skilja så mycket så skiljer attityden 
till utbildning länder emellan. Terpstra och Sarathy (2000) uttrycker att även attityden till 
utbildning är en del att beakta. Huovalainen (Albany) menar att vi i Skandinavien generellt är 
mer positiva till att utbilda oss än de är exempelvis på den europeiska kontinenten. 
Utbildningstraditionen i ett land är svår att göra något åt, men Huovalainen (Albany) betonar 
att man i företagets skandinaviska del försöker hålla en positiv attityd till utbildning för att på 
så sätt kunna utveckla företaget. 
 
Albany, som har verksamhet i hela Europa, hanterar de eventuella skillnader som Doole och 
Lowe (2005) antyder i avseende utbildningsnivå genom att rekrytera all personal till högre 
befattningar på centraliserad europeisk nivå. Här berättar Huovalainen hur det ställs samma 
krav på alla sökande oavsett land och ursprung.  



Identifiering och hantering av kulturella olikheter i B2B-kontext 
 

 

- 43 - 
 

5.6 Lagar och politik 

Doole och Lowe (2005) skriver att lagstiftning och politisk miljö ofta ses som konsekvenser 
av den kulturella traditionen i landet. De skriver vidare att lagstiftningen många gånger är en 
enkel kodifiering av normer om beteende och uppförande, vilket kan göra det svårt att förstå 
för människor från andra kulturer (Doole & Lowe, 2005).  
 
De tre respondenterna menar att de inte lägger ner så mycket tid på att vara uppdaterade på 
detta område och Huovalainen (Albany) berättar att det, liksom Doole och Lowe (2005) 
beskriver, är svårt att vara insatt och uppdaterad när det internationellt finns många lokala 
lagar. Huovalainen menar att Albany tvingas hålla koll på lokala lagar om exempelvis 
lagerhållning och anpassa verksamheten på vissa håll efter dessa. Axelsson (Axelent) och 
Berg (Pronova) menar dock att EU har hjälpt till för att underlätta i många fall och Axelsson 
(Axelent) framhåller de gemensamma standards som underlättar för företaget och minskar 
företagens krav på anpassning till lokala marknader. De tre respondenternas uppfattningar 
stämmer väl in i såväl Terpstra och Sarathys (2000) som Usuniers (2000) tankar om att EU 
hjälpt till för att underlätta handeln, men att det fortfarande finns stora svårigheter som kräver 
anpassning bland företagen. De tre respondenterna menar dock att lagstiftning är trots allt 
lagstiftning och det enda sättet att hantera denna på är att anpassa sig och följa lagarna. 
 
Usunier (2000) menar att synen på rättstvister skiljer sig mellan kulturer och att det kan vara 
förödande för samarbetet på vissa ställen, medan det är fullt normalt på andra håll. De tre 
företagen poängterar tydligt att de är måna om att inte försöka avgöra saker i rätten och 
företagen har också få gånger tvingats till detta. Istället berättar de tre respondenterna hur de 
lägger ner stora resurser på ett förebyggande arbete, för att på så sätt slippa rättstvister och att 
eventuella rättsprocesser ska lösas på ett så smidigt sätt som möjligt för företaget. Exempelvis 
skriver Axelent alltid in i kontrakten att om det uppstår tvister ska de alltid lösas av en 
skiljedomstol i Sverige.  
 
De tre företagen har också gemensamheter i hur de hanterar undvikande av problem. Bland 
annat anlitar de extern hjälp vid skrivande av kontrakt och liknande handlingar. Alla tre 
företag använder sig även av extern hjälp, exempelvis advokater och revisorer, för att kunna 
hålla koll på vilka lagar som gäller i de olika länderna. Även detta är ett sätt som företagen 
hanterar de kulturella och nationella skillnader som finns på detta område på ett förebyggande 
sätt. 
 
Det skiljer dock lite i tankarna om huruvida viktigt det är att ha koll på den politiska miljön på 
den utländska marknaden. Berg (Pronova) menar att politik är något man medvetet väljer bort 
att prata om, som ett sätt att undvika onödiga särskillnader sinsemellan sig själv och 
handelspartnern. Axelsson (Axelent) menar att det kan vara viktigt att hålla koll på politiken 
och ser det även som ett sätt att socialisera sig och ett ämne att samtala om med kunden. 
Axelsson menar även att den politiska miljön kan ha en viktig roll då det handlar om 
företagets vara eller inte vara på marknaden och han menar att oroligheter och vetskap om 
mutor har gjort att företaget exempelvis hållit sig borta från den ryska marknaden.  
 



Identifiering och hantering av kulturella olikheter i B2B-kontext 
 

 

- 44 - 
 

5.7 Teknologi och material 

Teknologi och materiell kultur benämns som ytterligare ett område som kan skapa problem på 
utländska marknader enligt Terpstra och Sarathy (2000) samt Doole och Lowe (2005). 
Terpstra och Sarathy (2000) menar att det är främst när det handlar om stora skillnader 
gällande teknologisk standard marknader emellan, så kallade gap, som företag tenderar att få 
problem. Axelsson (Axelent) och Berg (Pronova) menar att det finns stora skillnader och 
speciellt Axelsson uttrycker detta som ett problem för Axelents växande, då företagets 
potentiella kundkrets är större på marknader med hög teknologisk standard. Axelsson 
(Axelent) antyder att det är svårt att på egen hand förändra den teknologiska och materiella 
standarden i ett land, men menar samtidigt att EU:s utvidgning tenderar att göra de europeiska 
länderna allt mer lika vad gäller nivån på detta område, vilket Axelsson ser mycket positivt 
på.  
 
Huovalainen berättar att Albany redan i många fall upplevt den utveckling Axelsson berättar 
om. Albanys marknader i Europa domineras av ett mindre antal stora kunder, vilka har 
bidragit till att höja och stabilisera den materiella och teknologiska nivån i branschen. 
Huovalainen berättar hur företaget tidigare skötte mycket av affärerna på lokal nivå, men att 
de nu har anpassat sig till marknadens utveckling och sköter verksamheten på en centraliserad 
europeisk nivå. 
 
Även Berg (Pronova) uttrycker att skillnaderna inom Europa jämnar ut sig allt mer. Både 
Berg (Pronova) och Huovalainen (Albany) anser att den alltmer likartade infrastrukturen idag 
underlättar och snabbar upp transporterna runtom i Europa, vilket även Terpstra och Sarathy 
(2000) skriver om då de hävdar att skillnader i kommunikation kan skapa problem för 
företags verksamhet.  
 

5.8 Social organisation 

Social organisation handlar enligt Terpstra och Sarathy (2000) och Doole och Lowe (2005) 
om hur grupper organiserar sig, individernas syn på varandra och synen på samarbete. Alla de 
tre respondenterna har tidigare berättat om hur Europa blir mer och mer likt och att de 
kulturella skillnaderna tenderar att suddas ut. De tre är dock synnerligen eniga om att det 
fortfarande finns stora kulturella skillnader inom detta område och att det kräver 
uppmärksamhet av företagsledningen. 
 
Det är framförallt när det handlar om hierarkiska skillnader som alla tre betonar samma saker. 
De tre uttrycker att det främst är Tyskland och Frankrike som bland de europeiska 
marknaderna skiljer sig mest från Sverige. Tyskland och Frankrike ses som de mest 
hierarkiska vilket skiljer sig mycket från den platta och mer demokratiska modell som är 
utmärkande för den svenska kulturen. Berg (Pronova) menar dock att det oftast inte är några 
större problem för samarbetet mellan olika parter med olik hierarkisk kultur. Han menar 
vidare att det handlar om att anpassa sig lite till situationen, vilket ofta är relativt enkelt då 
båda parter är affärsmässigt professionella. Även Axelsson (Axelent) menar att det handlar 
om ömsesidig anpassning och att både kunna ”ge och ta”. 
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Både Axelsson (Axelent) och Huovalainen (Albany) visar vidare hur den stora skillnaden i 
hierarki lyser igenom vad gäller initiativförmågan bland de anställda. De båda menar att vi i 
Sverige är bättre på att ta ansvar och egna initiativ, medan de i framförallt Tyskland är vana 
vid att bli hårdare styrda och därför bara gör vad som krävs. Detta är något som även Usunier 
(2000) visar på i den teoretiska referensramen.  
 
Usunier (2000) menar dessutom att social klass och status är något som har skiftande 
betydelse i olika länder, vilket måste uppmärksammas av företagsledningen. Axelsson 
(Axelent) anser att status gör sig påvisat på väldigt olika sätt och han menar liksom Berg 
(Pronova) att vi i Sverige är relativt statuslösa i jämförelse med många andra länder. Alla tre 
respondenterna menar att det i flera europeiska länder är viktigt att markera status och de tre 
nämner att det bland tyska handelspartners är väldigt viktigt. Både Berg (Pronova) och 
Axelsson (Axelent) berättar att status på många håll visas upp med hjälp av bilar och att det i 
Tyskland är Mercedes som gäller för att visa på framgång och hög status. De tre 
respondenterna anser inte att detta ställer till några problem för företagen utan bara är något 
som finns och måste accepteras, och hanterar därför inte detta på något speciellt sätt. 
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6 Slutsatser och implikationer 
 
I följande kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som undersökningen lett fram till. 
Det är den empiriska undersökningen och analysen som ligger till grund för de slutsatser vi 
dragit. Dessa slutsatser ämnar att ge svar på den problemställning som formulerades i 
inledningskapitlet. För att förtydliga för läsaren kommer vi att redogöra för 
problemformuleringen ytterligare en gång inledningsvis i kapitlet och därefter följer de 
huvudsakliga slutsatserna.  
 

6.1 Slutsatser 

Följande problemformulering ställdes i inledningskapitlet och det är den som vi baserar hela 
vår undersökning på och de slutsatser som nu följer: 
 
Hur beaktar företag i business-to-business-kontext kulturella olikheter vid affärsförbindelser 
på utländska marknader, samt hur hanterar de eventuella problem som kan uppkomma till 
följd av dessa olikheter? 
 
Undersökningen har visat att arbetet med kulturella olikheter är av stor betydelse på de tre 
fallföretagen. Identifiering och hantering är ett ständigt pågående arbete som är integrerat med 
marknadsföringen och inte något som de ser separat på.  
 
Det finns inga uttalade planer på hur företagen i undersökningen identifierar kulturella 
olikheter på utländska marknader. På företagen är det våra respondenter, många gånger i 
egenskaper av deras positioner, som kommer i kontakt och har möjlighet att upptäcka och 
identifiera problem. Det visade sig således att kulturskillnader är något som respondenterna 
genom upplevelser, både bra och dåliga, lärt sig att identifiera efter hand. Detta är en sak som 
är svår att lära sig på annat sätt än genom erfarenheter, vilket de tre respondenterna har 
erhållit av sina många år i företagen.   
 
Företagen har inga uttalade och nedskrivna handlingsplaner för att hantera problem som 
uppstår till följd av kulturella olikheter. Det visar sig ändå att företagen har väl inarbetade och 
förebyggande rutiner som baseras på tidigare identifierade skillnader. Vissa skillnader är 
unika för enstaka marknader, exempelvis den låga betalningsmoralen bland italienska företag. 
Flertalet skillnader återfinns dock på många ställen om än i olika omfattning, där klädsel och 
hierarki är exempel på detta. Detta är skillnader som de tre respondenterna är eniga om. 
Problem som kan uppstå till följd av kulturella olikheter kan vara av väldigt skiftande karaktär 
vilket är en av anledningarna till att företagen inte har någon nedskriven handlingsplan. 
Istället handlar det om, enligt våra respondenter, i många fall att vara flexibel och att anpassa 
sig samt att komma fram till en lösning som passar alla parter. Det gäller att vara medveten 
om att även vi skiljer oss kulturellt ur andra länders perspektiv vilket medför att ömsesidig 
anpassning är det optimala tillvägagångssättet för att hantera kulturella 
meningsskiljaktigheter. Exempel på hantering i form av anpassning är där alla företag 
anpassar sig till religiösa helgdagar samt skillnader i lagstiftning. 
 
Erfarenheter vid hantering av likartade problem har lett fram till normer på respektive företag 
som ligger till grund för hantering av framtida problem. Detta är en ständigt pågående process 
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som utvecklas för att övervinna de hinder som uppstår, och på så vis kunna möta 
handelspartners på de utländska marknaderna på ett så fördelaktigt sätt som möjligt. Ett 
tydligt exempel på detta är de åtgärder företagen tar till vid fakturor som inte betalas i tid, 
vilket är en kulturellt betingad olikhet som ställt till bekymmer för fallföretagen. Alla tre 
företagen har sätt att hantera detta och eftersom de italienska handelspartnerna generellt är 
sämst på att betala i tid är det främst dessa som berörs, men proceduren är samma på alla 
marknader. 
 
Det finns både områden inom Terpstra och Sarathy’s (2000) modell som företagen ser 
likadant på och uppfattar olika. De tre respondenterna har alla identifierat språk som en viktig 
kulturell olikhet, vilket företagen också har ett liknande sätt att hantera. Sättet detta hanteras 
på är att företagen i stor utsträckning använder engelska vid förhandlingar med utländska 
affärspartners. Ett område som respondenterna uppfattar olika är religionen, där två av 
företagen hävdar att religionen är något som de inte berör eller pratar om i affärsmässiga 
sammanhang. Detta är i motsats till det tredje företaget som anser att religionen kan spela en 
stor roll för företagets verksamhet på utländska marknader. 
 
Slutligen har undersökningen visat att identifiering och hantering av kulturella olikheter är en 
viktig del av den internationella marknadsföringen och att olikheterna måste beaktas i det 
dagliga arbetet i de tre fallföretagen. 
 

6.2 Implikationer 

Länderna i Europa tenderar att bli mer utjämnade och mer lika varandra. EU kan tänkas vara 
en av orsakerna till detta. Trots att vi blir mer och mer lika varandra förekommer det många 
skillnader som fortfarande är märkbara. Vissa områden inom det kulturella ramverket verkar 
vara lättare att förändra medan andra områden är djupare förankrade i den lokala kulturen. 
Vår uppfattning är att religion, värden och attityder samt social organisation är områden som 
behöver lång tid för att förändras på grund av sin djupa förankring, samtidigt som språk, 
estetiskt uttryck, utbildning, lagar och politik samt teknologi och material är områden som 
inte ligger lika djupt rotade i kulturen och därför är lättare att förändra. Trots att vi inom 
Europa tenderar att bli mer lika, finns det fortfarande stora skillnader som måste beaktas och 
hanteras vid utländska affärsförbindelser.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  
– Identifiering och hantering av kulturella olikheter 
 
 
Övergripande frågor 
 

• Berätta om verksamheten  
- storlek på företaget? 
- produkt?  
- marknader?  
- huvudmarknader?  
- senaste etableringar? 

 
• Stor fråga i företaget? 
 
• Hur arbetar ni med kulturella olikheter? 

 
• Diskutera betydelsen av de olika komponenterna i modellen? 

- Tidsmässigt / kulturmässigt 
 
 
Språk 
 

• Vilket språk används vid förhandlingar? 
 
• Anpassning till marknad/företag? 

 
• Hinder/möjligheter vid kommunikation? 

 
• Språkundervisning/utbildning inom företaget? 

 
• Extern hjälp? (tolk, översättare etc) 

 
• Kontrakt? (vilket språk, svårigheter, skillnader) 

 
• Missförstånd? Hur löser man detta? 

 
 
Religion 
 

• Hur påverkar den lokala religionen företagets verksamhet? 
 
• På vilket sätt beaktar ni religionsskillnader? (Traditioner/ helgdagar/ tabuer) 

 
• Hinder/möjligheter? 
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• Tar ni reda på religionen och dess betydelse för landet vid etablering? 
 

 
Värden och attityder 
 

• Hur påverkar de lokalt generella värdena och attityderna företagets verksamhet? 
 
• Skillnader – rätt och fel? viktigt och  oviktigt? Etc 

 
• Anpassning till företag/marknad? 

 
• Hinder/möjligheter? 

 
• Missförstånd? (tid, prestation, arbete, hälsa, hantering av personal) 

 
• Deadlines? 

 
• Underliggande värden vid förhandlingar? 

 
 
Estetiskt uttryck 
 

• Hur påverkar de lokala preferenserna (färg, musik, smak) företagets verksamhet? 
 
• Anpassning?/Standardisering? (varumärke, produkt, produktdesign mm) 

- på vilket sätt 
 

• Hinder/möjligheter? 
 
• Undersökningar? 

 
• Missförstånd? Uppfattning? 

 
• Extern hjälp? 

 
 
Utbildning 
 

• Påverkar utbildningstraditionen företagets verksamhet? Hur? (anställning, 
förpackning, språk) 

 
• Anpassning? 

 
• Undersökning av högre utbildningar (skillnader mellan länder) 

 
• Hinder/möjligheter 
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Lagar och politik 
 

• Hur påverkar lagar och politik företagets verksamhet? 
 
• Anpassning av verksamhet? 

 
• Rättstvister och processer (kulturens syn) 

 
• Hur följer ni förändringen av lagar och politik? 

 
• Har ni någon speciell anställd som jobbar med detta? /extern hjälp? 

 
• Handelsunioner? 

 
• Hinder/möjligheter? 

 
• Patent? 

 
 
Teknologi och material 
 

• Hur påverkar den lokala teknologiska och materiella standarden företagets 
verksamhet? (kommunikation/ transport) 

 
• Anpassning? 

 
• Hinder/möjligheter? 

 
 
Social organisation 
 

• Hur påverkar den lokala kulturens förhållningssätt gentemot andra individer och 
grupper företagets verksamhet? 

 
• Anpassning? Förmåga att anpassa sig till andra? 

 
• Hinder/möjligheter? 

 
• Egna initiativ? 

 
• Status? 

 


