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Sammanfattning
I en allt mer globaliserad värld ökar gränsöverskridande handel och kunskap om främmande 

kulturer blir allt mer betydelsefullt. Sättet att göra affärer skiljer sig världen över och dessa 

skillnader orsakar missförstånd och konflikter. Förståelse för andra kulturers värderingar och 

beteenden i affärssituationer underlättar för skapandet och underhållandet av en affärsrelation.

Valet av ämne har sin grund i författarnas nyfikenhet och intresse för vad som krävs för att bli 

en framgångsrik internationell affärsman, och i jakten på svaret kom ganska omgående 

insikten om att det inte räcker med kunskap och förståelse för motpartens kultur. Minst lika 

viktigt är vetskapen om den egna kulturen vilket ledde till frågan: Vad präglar svensk kultur 

och vilken inverkan har den på svenskens sätt att göra affärer med utländska affärsmän? 

Författarna har under studiens tid befunnit sig i Singapore och undersökningen har därför sin 

grund i relationer mellan svenskar och singaporianer. Fyra öppna, individuella intervjuer med 

svenskar som har erfarenhet och kunskap om affärsrelationer med utländsk motpart har gjorts 

och presenterar arbetets empiriska del. Till detta används teori, dels information om 

respektive nationalkultur, dels material gällande nationalkulturens olika dimensioner ur redan 

gjorda undersökningar. 

Målet med studien är att förklara hur den svenska nationalkulturen kan hjälpa respektive vara 

ett hinder i relationer med utländska affärsmän och undersökningen visar en rad egenskaper 

som beroende på situation och motkultur har positiv alternativt negativ effekt. Den poängterar 

också vikten av att vara medveten om sin egen kultur och kunna anpassa dess särdrag efter 

motparten och dennes kultur.
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1 Inledning

I oktober 2007 blev det klart att vi båda skulle tillbringa vår sista termin i Singapore, vi skulle 

avsluta vår tid på Marknadsföringsprogrammet med att praktisera och skriva kandidatuppsats 

i ett land lika stort som halva Öland, men med en befolkning på närmare fem miljoner. 

Spänning och entusiasm blandades med nyfikenhet och till viss del nervositet inför hur det 

skulle bli att leva och bo i ett land vars kultur på många sätt skiljer sig från vår egen. Frågor 

som hur vi svenskar egentligen uppfattas av singaporianer och hur vi skulle bete oss för att ge 

ett bra intryck aktualiserades. Är skillnaderna nationaliteterna emellan egentligen så stora som 

det kan antas? I våra diskussioner angående detta började vi inse att problemet även fanns 

utanför vår värld som studenter på utlandspraktik –hur hanterar svenska affärsmän dessa 

situationer? Att förhandla är en konst i sig, att göra det med människor vars värderingar och 

beteenden skiljer sig från de egna verkade för oss vara en stor utmaning. Men omöjlig? 

Knappast! Handel över landsgränser sker konstant i vår globaliserade värld. Ett intresse 

väcktes, vi ville ta reda på vad som krävs för att bli en skicklig affärsman även utomlands. Vi 

insåg efter ett tag att svårigheterna inte endast låg i den främmande kulturen utan att vår egen 

kultur också har sina särdrag och egenheter som påverkar en relation. Vi blev nyfikna på vad 

som kännetecknar svensken, vad i vår kultur som kan hjälpa respektive ställa till det i 

relationer med utländska affärsmän. Under vår tid i Singapore har vi i än större utsträckning 

insett vikten av att förstå hur vår nationalkultur påverkar oss och våra relationer. Vi är glada, 

och dessutom aningen lättade, över att vi idag i alla fall till viss del kunnat räta ut de 

frågetecken som presenterats ovan. Kulturella hinder kan övervinnas!

1.1 Problembakgrund

I och med en starkt växande globalisering ökar affärsrelationer över landsgränser, handel och 

samarbete nationer emellan sker idag i allt större utsträckning vilket kräver en mer utvecklad 

förståelse och kunskap om vad som skiljer olika länders sätt att göra affärer (Adler, 2002). 

Det är av stor vikt att ha förståelse för de kulturer som finns, att det finns skillnader som kan 

orsaka missförstånd och konflikter (Adler, 2002). En svårighet gällande kulturella skillnader 

är att människor ofta är omedvetna om sin egen kultur, ofta anser de att de inte har någon, 

inga egenheter som kan bli ett hinder i kontakt med utländska företag och affärsmän (Phillips-

Martinsson, 1992). Problemet med gränsöverskridande affärsrelationer bottnar därför inte 

endast i brist på kunskap om motpartens kultur utan för att det ens ska vara möjligt att förstå 

och anpassa sig efter denna måste kunskap om den egna kulturen inhämtas (Phillips-

Martinsson 1992). 
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1.2 Problemformulering

– Hur påverkar svenskens nationalkultur relationen till utländska affärsmän?

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka interaktionen mellan svenska och singaporianska 

affärsmän, hur svenskens nationalkultur påverkar relationen. Vi vill i denna studie beskriva

vad som kännetecknar svenskar och förklara hur detta kan hjälpa respektive försvåra dennes 

affärsrelationer.

1.4 Avgränsningar

I denna studie väljer vi att fokusera på nationalkultur, att finna skillnader och likheter på 

denna nivå. Vi kommer inte att behandla teorier kring organisationskultur då detta är ett 

fenomen skilt från nationalkultur. En vanlig uppfattning är att organisationskulturen ofta är så 

påtaglig att nationalkulturen försvinner, att människor som arbetar inom samma företag, men i 

olika länder, har fler likheter än olikheter just för att de tillhör samma organisation (Adler, 

2002). Enligt Adler (2002) blir inte nationalkulturen mindre framträdande på grund av en 

stark organisationskultur:

”Does organizational culture erase or diminish national culture? 

Surprisingly, the answer is no.” (Adler, 2002, s. 67)

Även Hofstede och Hofstede (2005) skiljer de båda fenomenen åt. Nationalkulturen består av 

värderingar vi är uppfostras med och de ligger fast förankrade i vårt medvetande, medan 

organisationskultur består av ytliga sedvänjor som vi möts av först i vuxen ålder på 

exempelvis en arbetsplats (Hofstede & Hofstede, 2005). Adler (2002) hänvisar även till Geert 

Hofstedes IBM-undersökning där han konstaterar att nationalkultur var förklaring till fler 

skillnader än exempelvis ålder, kön, ras eller position.

Anledningen till att vi väljer att avgränsa oss till att bara studera på en nationalkulturell nivå 

är för att det, som Hofstede och Hofstede (2005) förespråkar, är det enklaste sättet att studera 

olika nationer med varandra. 

Vår studie fokuserar på relationer mellan kund och leverantör, där svensken innehar 

leverantörspositionen. Anledningen till att vi väljer att fokusera på denna sortens relation är 
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för att den är väldigt betydelsefull för företagets verksamhet. Om en affärsman inte är 

medveten om skillnaderna kulturerna emellan kan dennes misstag försumma hela affären. Att 

som leverantör förlora en kund kan kosta en betydande del för företaget, en kostnad som 

enkelt går att undvika genom att vara medveten och uppmärksam.

Eftersom en stor del av svårigheten med att ha en friktionsfri relation ligger i svenskens 

okunskap om den egna kulturen väljer vi att titta närmare på detta i teorin och ta upp det som 

främst kännetecknar den svenska nationalkulturen. För att få en bättre grund till vad som 

skiljer Sverige och Singapore åt i beteende och värderingar kommer vi även att undersöka vad 

som kännetecknar den singaporianska kulturen. Eftersom studien görs ur ett svenskt 

perspektiv, hur nationalkulturen påverkar en svensk affärsmans relation till en singaporian, 

väljer vi att grunda vår empiriska undersökning på intervjuer med svenskar, vilka skillnader 

och svårigheter de upplever. 

I denna undersökning väljer vi att studera två länder med olika nationalkultur och anser därför 

Hofstedes och Hofstedes (2005) och Trompenaars och Hampden-Turners (1998) dimensioner 

lämpliga. Eftersom en stor del av problematiken med tvärkulturella relationer innefattar 

kommunikativa svårigheter väljer vi dessutom att använda Adlers (2002) teorier. 

1.5 Centrala begrepp

För att undvika missförstånd väljer vi att definiera sådana begrepp som inte är entydiga utan 

som kan tolkas på olika sätt. 

Kultur

Begreppet kultur har olika definitioner och betydelser beroende på kontext. Det kan 

associeras till normer och värderingar, konst, litteratur och underhållning med mera. Denna 

studie kommer att behandla begreppet kultur som de mänskliga värderingar och attityder som 

skiljer grupper åt. Nedan följer olika författares definition av begreppet:

“Culture is the way in which a group of people solves prblems and 

reconciles dilemmas”.  (Trompenaars & Hampden-Turner, 1998, s. 6)
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”The set of basic values, perceptions, wants and behaviours learned 

by a member of society from family and other important institutions”.

(Kotler, Adam, Brown & Armstrong, 2006, s. 163)

”Den kollektiva mentala programmering som särskiljer de människor 

som tillhör en viss grupp eller kategori från andra.” (Hofstede & 

Hofstede, 2005, s.17)

Hofstede och Hofstede (2005) menar att kultur inte är medfött utan att det lärs in under 

uppväxten. Kulturen kan komma att variera beroende på skillnader i den sociala miljö som 

uppväxten sker i. Kulturen, eller den ”mentala mjukvaran” som författarna benämner det, är 

en individs mönster av tankar, känslor och möjliga sätt att agera. Hur människan agerar när 

den uttrycker dessa känslor påverkas dock av kulturen.  Genom den ”mentala mjukvaran” ges 

en indikation på hur en individ kan förväntas agera i olika situationer. Eftersom kulturen lärs 

in under uppväxten blir den ett kollektivt fenomen då alla som lever eller levt i samma sociala 

miljö har samma kultur. I och med detta går det att särskilja människor i olika kulturella 

grupper från varandra (Hofstede & Hofstede, 2005). 

Med grund i ovanstående definitioner och teori väljer vi att i denna studie fastställa begreppet 

kultur som: 

Den sammansättning av värderingar, behov och beteenden 

tillsammans med sättet att förhålla sig till problem, som inte är 

medfödd utan som formats och lärts in av familj och omgivning, och 

som särskiljer människor som tillhör en grupp från människor som 

tillhör en annan.

Anledningen till att vi väljer att skapa vår egen definition av begreppet kultur är för att vi inte 

anser att någon litteratur presenterar en tillräckligt tillfredställande definition av begreppet.

Nationalkultur

- När ovanstående särskiljning av människor görs på en generaliserande nationell nivå.
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Affärsman 

- En person vars yrke består i att arbeta med ekonomiska affärer [1]. I arbetsuppgifterna 

ingår även att sköta kontakter och affärsuppgörelser med andra företag. Trots ordets 

maskulina antydan är det inte könsbestämt, utan avser kvinnor såväl som män. 
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2 Metod

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för studien samt de val som görs för att ge 

insikt i hur detta påverkar resultatet, samt till vilken grad det speglar verkligheten (Jacobsen, 

2002). En perfekt process för forskning existerar inte, det kommer alltid att finnas svagheter 

och brister i det tillvägagångssätt som väljs. Det viktiga är alltså inte att försöka undvika alla 

fel, då detta är omöjligt, utan att vara medveten om de brister som processen medför och att 

kunna redogöra för dem (Jacobsen, 2002). 

2.1 Introduktion

Vi väljer att göra en förklarande undersökning, att i vårt resultat kunna förklara varför 

svenskens relation till utländska affärsmän påverkas som den gör. Avsikten är inte att komma 

fram till något revolutionerande inom området utan att ge ett tillskott till redan befintlig teori. 

I resultatet av denna studie kommer vi inte att kunna presentera någon absolut sanning, men 

förhoppningen är att kunna dra någon eller några slutsatser utifrån de likheter och skillnader 

som framkommer i undersökningen. 

2.2 Val av ämne

Något som måste beaktas vid affärer med andra länder är att båda länderna har olika kulturella 

bakgrunder (Adler, 2002). I en mer globaliserad värld värdesätts förståelse för andras kulturer 

allt högre. Kunskap om hur kulturella likheter och skillnader påverkar vårt beteende och 

agerande i relation med andra blir allt viktigare i affärsvälden (Adler, 2002). Att vi väljer just 

Singapore för vår undersökning beror till viss del på dess naturliga läge för internationell 

handel [2]. Tack vare den geografiska positionen och den ekonomiska politiken är Singapore 

ett centrum för företag som etablerar sig utomlands. Eftersom det finns omkring 160 svenska 

företag stationerade i Singapore samt att det bor cirka 900 svenskar i landet gör det 

interaktionen mellan den singaporianska och svenska kulturen intressant [2]. Ytterligare en 

anledning att vi i denna undersökning studerar Singapore är för att vi själva valt att göra vår 

praktik här. Detta underlättar för oss att sätta oss in i kulturen och gör det möjligt för oss att 

på nära håll studera interaktionen mellan de båda nationerna.

2.3 Primärdata 

För denna studie väljer vi en kvalitativ ansats eftersom den är mest lämplig vid en 

undersökning med avsikt att få fram hur människor tolkar och förstår olika situationer 

(Jacobsen, 2002). Ett kvalitativt upplägg är passande när undersökaren vill vara öppen för 
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oväntade och överraskande svar. Vi väljer att göra öppna individuella intervjuer, detta för att 

undvika begränsning av respondentens svar. Jacobsen (2002) menar att intervjuer av denna 

sort inte bör vara helt ostrukturerade, därför kommer vi att utgå från en mall av frågor när 

intervjuerna hålls. Jacobsen (2002) menar att syftet med en sådan intervjuguide är att se till att 

de viktiga ämnena kommer upp till diskussion. Mallen ska fungera som ett stöd, avsikten är

inte att den ska följas till ”punkt och pricka”. Jacobsen (2002) förespråkar att en intervjuguide 

endast ska användas när respondenten inte själv kommer in på de områden som undersökaren 

önskar och att ordningen på frågorna bör anpassas efter hur intervjun fortlöper. Att använda 

sig av en öppen intervju ger utrymme för respondenten att svara mer utförligt och ger 

författarna möjlighet att ställa följdfrågor och hålla en diskussion med den som intervjuas. Det 

gör det även möjligt att anpassa frågor efter respondent och situation (Jacobsen, 2002). 

Vid urval av respondenter till intervju nämner Jacobsen (2002) ett antal olika kriterier som 

kan tillämpas. I denna undersökning väljer vi att använda oss av vad Jacobsen (2002) 

benämner som ett informationsurval vilket betyder att respondenterna väljs ut efter ett icke 

slumpmässigt mönster. Detta är ett medvetet val och vi väljer att göra så på grund av tidspress 

och tillgänglighet samt för att vår förkunskap om de valda respondenterna ifråga ger 

indikation om att de har mycket att tillföra undersökningen. 

Eftersom vi båda gör praktik i Singapore under uppsatsskrivandet så har vi tillgång till 

kontakter i den singaporianska affärsvärlden. Efter diskussioner med våra respektive 

kontakter framkom förslag på personer som skulle kunna passa som respondenter till vår 

uppsats. Dessa kontaktades och vi har stämt av så att deras erfarenheter överensstämmer med 

våra kriterier för respondenterna. Kriterierna är att de ska vara svenskar som har arbetat i både 

Sverige och Singapore samt att de ska ha kundrelationer till singaporianer i form av att deras 

företag är leverantör eller tjänsteföretag. Anledningen till att respondenterna ska komma från 

denna sorts företag är för att vi vill att de ska vara i den ”beroende” positionen, företaget 

måste göra allt för att få kunden till att göra affärer med dem samt få kunden att stanna. Är 

kunden inte nöjd med relationen som företaget erbjuder kan den enkelt byta till en annan 

leverantör.     

I en kvalitativ ansats är det inte möjligt att eftersträva ett representativt urval då det ofta är få 

enheter som undersöks (Jacobsen, 2002), men vi utgår från vissa kriterier då intervjuobjekten 

valts. Vi väljer att intervjua fyra svenska män som alla arbetar i Singapore och som tidigare 
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arbetat i Sverige. Enligt Starrin och Svensson (1994) finns det en risk att intressanta nyanser 

och variationer försummas om undersökningsgruppen är allt för homogen. Därför väljer vi 

personer som alla arbetar med kundrelationer, men som arbetat olika länge i Singapore. Vi 

vill täcka upp fler uppfattningar om hur det är att arbeta med singaporianer, en person som 

arbetat en längre tid i dessa relationer kan tänktas uppleva det annorlunda än någon som gjort 

det en kortare tid. Enligt Hofstede och Hofstede (2005) är nationalkultur något som lärs in 

under uppväxten och som finns kvar livet ut, därför kan det antas att de intervjuade 

fortfarande har kvar sina nationalkulturella värderingar. Dessutom är vi noga med att inte 

endast välja personer inom samma bransch. Vi har tillfrågat sex män och två kvinnor om de 

ville medverka i intervjuer för vår studie, men endast fyra män kunde ställa upp. Att vi inte 

intervjuat några kvinnor ser vi inte som ett problem då vi inte funnit någon teori som säger att 

nationalkultur skiljer sig nämnvärt mellan män och kvinnor. Vi antar att studien inte skulle få 

ett annorlunda resultat om vi intervjuat personer av båda könen. Syftet med intervjuerna är att 

få en förståelse för hur svensken upplever singaporianer i en kundrelation, var skillnaderna 

och svårigheterna ligger samt på vilket sätt anpassning krävs. Genom att intervjua svenskar 

om detta kommer vi att kunna få en förståelse över hur svenskens egen nationalkultur yttrar 

sig i möte med en annan kultur -hur deras värderingar, tankar och sätt att agera i olika 

situationer i affärslivet färgas av deras kultur. 

Anledningen till att vi i denna studie väljer att se problemet ur ett svenskt perspektiv och 

begränsa nationaliteten hos respondenterna, att inte intervjua några singaporianer angående 

deras uppfattning om svensken, är att det är svårt att hitta singaporianer som har arbetat med 

en stor grupp svenskar och inte bara någon enskild person. De singaporianer som vi haft

kontakt med har inte haft kontakt med ett större antal svenskar vilket gör det svårt för dem att 

skilja på en svensks och till exempel en engelsmans beteende, tankar och värderingar som 

styrs av nationalkulturen. Detta skulle påverka resultatet så att det inte skulle bli tillförlitligt. 

Eftersom studien görs under viss tidspress anser vi det bättre att fråga svenskar om hur de 

uppfattar singaporianer. Deras svar ger en indikation på hur deras egen nationalkultur ter sig i 

relation med en annan kultur. Vi tittar alltså på relationen ur ett svenskt perspektiv, vår studie 

går ut på att ta reda på vad i svenskens nationalkultur som gör att han/hon uppfattar en 

relation på ett visst sätt.  

Genom att intervjua svenskar angående deras relation till utländska affärsmän, i detta fall 

singaporianska, får vi reda på hur svensken måste anpassa sig till en annan kultur, vad i den 
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svenska nationalkulturen som är till fördel respektive nackdel för den svenska affärsmannen i 

relationer med utländska affärsmän.    

Intervjuerna kommer att hållas på respondenternas respektive kontor. Vi väljer detta eftersom 

Jacobsen (2002) förespråkar att den sker på en för respondenten naturlig plats. Det är viktigt 

att respondenten känner sig trygg och bekväm för att han ska kunna svara obehindrat och 

ostört (Jacobsen, 2002). 

Eftersom vi räknar med att varje intervju kommer vara i cirka en timma, väljer vi att använda

oss av en diktafon. Detta för att undvika att viktig information missas. Vi är medvetna om att 

detta eventuellt skulle kunna påverka respondenten på så sätt att han finner det obekvämt att 

bli inspelad, men eftersom samtliga tydligt uttryckt att de inte hade något problem med att 

intervjuerna spelades in anser vi fördelarna väga över. Jacobsen (2002) menar att det 

underlättar för undersökaren att fokusera på intervjun och föra diskussionen/samtalet vidare 

om intervjun spelas in. Som komplement till diktafonen kommer en utav oss att anteckna

särskilt intressanta svar, samt ange klockslag för att vi enklare ska kunna hitta det på 

inspelningen senare.

2.4 Sekundärdata

Litteratur har hämtats från fyra olika bibliotek; Halmstad Högskolebibliotek, Borås 

Stadsbibliotek, Torslanda Bibliotek samt National Library Singapore. Vi har också sökt äldre 

uppsatser för att få inspiration till referenser. Sökning av artiklar har gjorts i databaserna ABI, 

JSTOR och Emerald. Ett problem vi stött på är svårigheten med att finna litteratur och artiklar 

om singaporiansk nationalkultur. Efter åtskilliga försök tillsammans med personal på National 

Library Singapore har det visat sig svårt att hitta mycket annan information än statistik 

gällande vad som kännetecknar singaporiansk kultur. Anledningen till att det inte finns 

mycket skrivet om singaporiansk nationalkultur beror enligt Clammer (1991) på att många 

anser att det inte kan finnas någon eftersom det finns så många nationaliteter, religioner och 

etniska grupper representerade i landet. Clammer (1991) anser dock att Singapore har 

nationalkultur. 

Vi väljer att använda oss av Hofstedes och Hofstedes (2005) dimensioner och deras teorier 

kring ämnet nationalkultur eftersom Geert Hofstede anses vara en ”guru” inom området. Han 

står för den huvudsakliga basteorin och har gjort den mest omfattande undersökningen i 
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ämnet, vilket gör att vi anser det relevant att ta del av hans forskning även i denna studie. 

Eftersom vår undersökning är inriktad på att studera kulturella skillnader och likheter i 

affärsrelationer väljer vi även att använda Trompenaars och Hampden-Turners (1998) 

dimensioner då de belyser kultur ur ett affärsperspektiv. Dock väljer vi att i denna studie inte 

använda oss av Trompenaars och Hampden-Turners (1998) sjunde dimension gällande olika 

kulturers syn på omvärlden styr deras agerande. Detta för att vi inte fått fram något i 

undersökningen som går att applicera på denna.

En stor del av svårigheterna vid tvärkulturella relationer innefattar kommunikation. Därför 

väljer vi att även behandla Adlers (2002) teorier om de missförstånd och problem som är 

vanligt förekommande i kommunikation över nations- och kulturgränser.   

2.5 Kategorisering av data

När intervjuerna var gjorda kunde vi ur den data som samlats in urskilja en mängd olika 

återkommande situationer och upplevelser. Inför analysen valde vi att kategorisera in de olika 

upplevelserna vi fått fram i empirin till olika kategorier. Kategorierna som skapas ur empirin 

har som krav att ämnet även behandlas i kapitlet teori (Jacobsen, 2002). Anledningen till 

kategoriseringen var att få en bättre överblick över det insamlade materialet. Kategorisering är 

ett verktyg för att kunna se att vissa slags data som behandlar olika upplevelser och ämnen 

liknar samt skiljer sig åt. När kategoriseringen görs är det viktigt att kategorierna som väljs 

inte bara är relevanta för den data som samlats in i form av intervjuer utan kategorierna måste 

även vara relevant för läsare av uppsatsen. Eftersom det kvalitativa tillvägagångssättet präglas 

av öppenhet från undersökaren sida är det av stor vikt att kategorierna som skapas kommer av 

empirin och inte är förbestämda av undersökaren (Jacobsen, 2002).  

2.6 Källkritik

Större delen av den litteratur som finns gällande nationalkultur är långt ifrån ny. Detta är 

naturligtvis inte önskvärt, men ämnet är trots allt av sådan karaktär att det inte sker några 

större förändringar även över en längre tid (Phillips-Martinsson, 1992).

De flesta författarna inom ämnet nationalkultur är starkt influerade av Hofstedes teorier. Att 

så stor del av den teori som finns tillgänglig inom nationalkultur är kraftigt påverkad av en 

persons forskning anser vi är värt att ha i åtanke. Troligt är att Hofstedes egen kultur och 

personlighet till viss del avspeglas i undersökningar och tolkningar av resultatet.
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Då Trompenaars och Hampden-Turner inte har placerat in de undersökta länderna i sina olika 

dimensioner på samma sätt som Hofstede och Hofstede har gjort blir vår tabell där vi placerar 

Singapore och Sverige inte lika tillförlitlig. Tabellen ger endast en indikation om vart 

länderna, enligt de frågor och exempel som författarna presenterar, tenderar att hamna i 

respektive dimension.  

2.6.1 Kritik till Hofstedes IBM-undersökning

I sin artikel “Hofstede's model of national cultural differences and their consequences: A 

triumph of faith - a failure of analysis” gör McSweeney (2002) en kritisk utvärdering av 

Geert Hofstedes metodiska tillvägagångssätt i sin IBM-undersökning. 

I en mängd olika litterära verk använder sig olika författare av Geert Hofstedes teorier om 

”nationalkultur” som han påstår sig ha funnit (McSweeney, 2002). Dock finner McSweeney 

(2002) att det finns en del brister i hans tillvägagångssätt som gör att hans resultat inte blir 

pålitligt. Till att börja med ifrågasätter McSweeney (2002) hur Hofstede har gått till väga när 

han valt respondenter till undersökningen. Då det bara var IBM-anställdas nationalkulturella 

värderingar som blev undersökta i varje land är McSweeney (2002) tveksam till om deras svar 

representerar hela befolkningens kultur. Genom att urvalet inte är representativt för varje land 

(en del länder var även antalet respondenter väldigt tunt, cirka 50 stycken) hävdar 

McSweeney (2002) att det genom denna undersökning inte går att dra några generella 

slutsatser om nationalkulturella skillnader.

Ytterligare kritik som riktas mot undersökningen är att Hofstede påstår att den enda 

skillnaden som råder mellan respondenterna i undersökningen är nationaliteten (McSweeney, 

2002). Han menar att det på alla IBM-kontor världen över finns en homogen 

organisationskultur, samt att alla respondenter hade samma yrkeskultur. Enligt Hofstede leder 

detta till att alla skillnader som framkommer i undersökningen beror på nationalkulturen. Men 

om nationalkulturen är homogen i ett land då skulle det inte, inom landet, finnas några 

signifikanta skillnader i de individuella respondenternas svar, vilket det gjorde i IBM-

undersökningen. Hofstedes resultat är baserat på ett genomsnitt av vitt skilda respondenters 

svar vilket tyder på att befolkningen inte har homogena nationalkulturella värderingar. Detta 

gör att det enligt McSweeney (2002) inte går att göra någon modell angående nationalkultur 

då det inte är bevisat i vilken utsträckning eller att den finns.  
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2.7 Övriga implikationer 

Vi är väl medvetna om att vår egen kultur och bakgrund påverkar vår tolkning av empiri och 

teori. Vi har dock försökt att ständigt ha detta i åtanke för att minimera vårt eget inflytande i 

undersökningen.

Ytterligare en sak vi hade i åtanke under intervjuerna och som vi försökte undvika var den 

effekt vi som intervjuare har på respondenten och dess svar. Då vi utförde öppna intervjuer 

blir det en form av diskussion mellan undersökarna och respondenten. Det kan då vara svårt 

att som undersökare inte påverka svaren, detta för att vi blir ena parten av diskussionen. Med 

detta i åtanke försökte vi att vara objektiva i frågorna och inte lägga in egna värderingar eller 

vinklingar. Vi försökte även att ställa följdfrågor och nya frågor, för att hålla diskussionen vid 

liv, i en naturlig följd. Ytterligare en sak vi var noga med att undvika var ledande frågor. 

Den teori som beskriver nationalkulturella likheter och skillnader gör detta med 

generalisering (Hofstede & Hofstede, 2005). Anledningen till detta är att alla människor i ett 

land inte är identiska. En individs personlighet är unik för varje människa, den påverkas av 

individens ärvda egenskaper, egna erfarenheter samt av den inlärda kulturen (Hofstede & 

Hofstede, 2005). Detta leder till att vi bara kommer att kunna dra generella slutsatser på en 

nationell nivå. 

Att vi befunnit oss utomlands när uppsatsen skrivits har gjort processen svårare för oss, 

framförallt på grund av att de seminarier som vanligtvis ingår i arbetsrocessen uteblivit, men 

också att handledningen till större del skett via e-mail och inte genom dialog ansikte mot 

ansikte.
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3 Teori

I detta kapitel redovisar vi de teorier som vi anser relevanta för vår studie om

nationalkulturens påverkan i affärsrelationer. Först presenteras en introduktion till begreppet 

nationalkultur och därefter behandlar vi de dimensioner som vi anser relevanta vid vår 

jämförelse. Den andra delen av detta kapitel utgörs av teorier gällande den svenska samt 

singaporianska nationalkulturen. 

3.1 Nationalkultur

Nationalkultur existerar, den beskriver ett lands befolknings beteendenormer, inte individers

(Phillips-Martinsson, 1992). Naturligtvis finns det undantag i uppförandet och handlandet 

bland människor i en sådan grupp, men dessa bortses det från när det talas om en nations 

kultur. Kultur av detta slag skapas och lever vidare när nationer samarbetar (Phillips-

Martinsson, 1992).

Daun (1998) styrker detta genom att beskriva svenskheten som en homogen kultur. Han 

menar att svensk kultur är integrerad; människorna använder språket på samma sätt, står 

varandra nära etniskt och religiöst och har liknande värderingar gällande moral. Vidare 

definierar han det som en samstämmighet bland människorna, en gemensam mentalitet och 

förklarar att inom en sådan grupp finns det inga större behov av att utveckla förmågan att 

tolka andra människors avsikter och tankar då det gemensamma sättet att kommunicera är 

tillräckligt för att förstå varandra rätt. Daun (1998) avvisar att stereotyper om en viss nations 

kultur enbart skulle vara värdelösa fördomar och menar istället att det många gånger är en bra 

beskrivning. Stereotyper kan naturligtvis vara osanna, men vad som är viktigast att beakta är 

oriktigheten i dess egenskap av generalisering. Detta eftersom det av naturliga skäl finns en 

stor spännvidd inom varje befolkning (Daun, 1998).

Vidare hävdar även Hofstede och Hofstede (2005) att det är fullt möjligt att klassificera kultur 

efter nationalitet. Han menar att oavsett om det är sant eller inte tillskrivs idag länders 

medborgare olika kollektiva egenskaper och det finns ofta föreställningar om vad som är 

typiskt för andra nationaliteter. Att studera nationalkultur underlättar eftersom det är betydligt 

enklare att få tag i information om nationer jämfört med samhällen som är organiskt 

homogena (Hofstede & Hofstede, 2005).
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3.2 Svårigheter i tvärkulturella relationer

Kommunikativa missförstånd uppstår när meddelandet som en person förmedlar inte når fram 

till motparten (Adler, 2002). Detta är vanligt vid tvärkulturella relationer och ju större skillnad 

det är mellan sändarens och mottagarens kulturer, desto större risk råder det att missförstånd 

uppstår. Dessa missförstånd beror på felaktiga tolkningar, bedömningar samt skillnader i 

perception. När personer med olika bakgrund kommunicerar minskar chanserna för att 

budskapet ska nå fram. Människor från olika länder bedömer situationer olika vilket påverkar 

deras agerande. Vanligen ses beteenden som avviker från den egna kulturen som udda och 

ibland felaktiga, just för att den egna kulturen blir en utgångspunkt för vad som är normalt. 

Enligt Adler (2002) föds människor inte med en viss syn på världen, den är något som lärs in 

genom erfarenheter. En människas perception bestäms av kulturen, dennes bakgrund och 

därmed dennes värderingar och intressen, fungerar som ett filter som avgör vad som väljs att 

ta in. Många gånger upplever människor det de förvänts uppleva (Adler, 2002).

Eftersom de flesta tolkningar görs undermedvetet är människor ofta omedvetna om vilka 

antaganden de gör i olika situationer och hur dessa påverkas av deras kultur (Adler, 2002). 

Människor är vana vid att leva med de inom samma nationalkultur och antagandena som görs 

ifrågasätts då inte eftersom de görs av alla. På grund av detta är det svårare att göra affärer 

med någon från en annan kultur jämfört med någon i sin egen. En vanlig föreställning är att 

det största hindret för att lyckas med affärer utomlands är svårigheten att förstå utlänningar 

och deras kultur, men vad som är än viktigare är att vara medveten om sin egen kulturs 

påverkan och ofta har människor minst kunskap om just den. I den utsträckning vi känner till 

vår egen kultur kan vi också anpassa vårt beteende efter andra kulturer, lyfta fram de 

egenskaper som är lämpliga i den aktuella situationen samt tona ner de som kan skada (Adler, 

2002). 

”The more culturally self-aware you are, the more able we are to 

predict the effect our behaviour will have on others.” 

(Adler, 2002 s. 89)

I tvärkulturella relationer används vanligen den egna kulturen som mätinstrument för vad som 

är normalt, onormalt, gott och ont (Adler, 2002). Eftersom ingen kultur är den andra lik 

tenderar människan att döma andra kulturer utifrån sin egen (Adler, 2002).
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Adler (2002) beskriver fenomenet Projected Similarity och poängterar dess negativa effekt på 

tvärkulturella relationer. Projected Similarity innebär att människan utgår från att andra är lika 

en själv, att motpartens situation är mer lik den egna än den egentligen är. Det kan till och 

med vara så att likhet upplevs trots att den inte existerar. Detta är naturligt och mycket 

vanligt, men försvårar relationer över landsgränser (Adler, 2002).

3.2.1 Att förhandla med andra kulturer

Att på ett effektivt sätt kunna förhandla även med människor från andra länder är en av de 

främsta faktorerna för att lyckas globalt (Adler, 2002). Sättet att förhandla på kan skilja sig 

markant mellan kulturer, olikheterna kan vara allt ifrån huruvida en personlig relation föredras 

framför en enbart affärsmässig till hur möten förbereds och går till, till hur stort inflytande 

olika personer har. Adler (2002) förespråkar att förhandlingstekniken anpassas efter hur 

situationen ser ut samt efter egenskaperna hos de som medverkar. Vad som kännetecknar en 

god global förhandlare beror på den aktuella kulturen, olika kompetenser värdesätts olika 

beroende på vilken nationalitet du förhandlar med, men det finns egenskaper som uppskattas i 

princip överallt. Exempel på dessa är att vara en god lyssnare, öppenhet samt hög självaktning 

(Adler, 2002).

Alla förhandlingar innebär relationer (Adler, 2002). Viktigast vid den inledande fasen av en 

affärsrelation är uppbyggandet av respekt och tillit, men det är också av betydelse att finna de 

likheter och olikheter som finns, dels inom relationen, dels i önskemålen och förväntningarna 

på det affärsmässiga. Likheter bör användas som grund för den personliga relationen och 

olikheterna som grund för utbytet av affären. Att förstå motpartens intressen i förhandlingen 

är ofta svårt i en tvärkulturell relation, det finns både verbala och ickeverbala hinder som ökar 

riskerna för missförstånd. För att få bättre förståelse för motpartens önskemål och intressen 

underlättar det att sätta sig in i dennes situation och försöka se förhandlingen från båda 

parternas perspektiv. För att en förhandling ska bli lyckad krävs en vidgad syn, att se på 

affären även utifrån andra håll än sitt eget (Adler, 2002). 

3.3 Nationalkulturens olika dimensioner

På 1970-talet gjorde Geert Hofstede en omfattande enkätundersökning (World Value Survey) 

med frågor om människors värderingar (Hofstede & Hofstede, 2005). Undersökningen 
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utfördes på IBM-anställda i 50 länder (undersökningen kompletterades senare med ytterligare 

24 länder) och vid en analys av svaren framgick det att länderna hade ”problem” inom samma 

områden. Dock skiljde sig lösningarna åt länderna emellan. De gemensamma 

problemområdena var:

1) Social ojämlikhet.

2) Förhållandet mellan individen och gruppen

3) De föreställningar som finns om de stereotypiska könsrollerna (manligt och kvinnligt).

4) Sätt att hantera osäkerhet och tvetydighet, även relaterat till sätt att hantera 

aggressioner och uttrycka känslor. 

Dessa problemområden presenterar Hofstede och Hofstede (2005) som fyra dimensioner som

finns inom varje kultur och med hjälp av dem går det att jämföra olika kulturer med varandra. 

En kanadensisk forskare vid namn Michael Bond som levt och arbetat många år i Öst-Asien

utförde en undersökning angående nationalkultur som liknade IBM-undersökningen. För att 

undvika den västerländska påverkan på resultatet utgick han istället från den kinesiska 

kulturen vid utformandet av frågeformuläret. Denna undersökning (Chinese Value Survey -

CVS) gjordes på samma sätt som IBM-undersökningen, detta för att det skulle vara möjligt att

jämföra de båda undersökningarnas resultat med varandra. När resultatet studerades 

upptäcktes det att tre av fyra CVS- dimensioner korrelerade med de första tre dimensionerna 

ifrån IBM-studien. Hofstede och Hofstede (2005) ser den fjärde CVS-dimensionen som ett 

komplement till sina egna fyra dimensioner och kallar den för den långsiktiga kontra 

kortsiktiga inriktningen. 

På kommande sidor följer en beskrivning av Hofstedes och Hofstedes (2005) 

nationalkulturella dimensioner samt en tabell (Fig. 1.) där det framgår var Hofstede och 

Hofstede (2005) placerar Sverige och Singapore i sina nationalkulturella dimensioner. 

Tabellen är ett egenmodifierat verktyg som gör det enklare för läsaren att följa med i de 

respektive dimensionerna samt att det ger en klar och tydlig överblick. 
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Fig. 1. Ländernas placering i Hofstedes och Hofstedes dimensioner

Dimension Index Sverige Singapore
Poäng Placering Poäng Placering

Maktdistans PDI - 0 = låg maktdistans & 100= hög maktdistans 31 67/68 74 19

Individualism/kollektivism IDV - 0= kollektivistiskt & 100= individualistiskt 71 13/14 20 56/61

Maskulinitet/femininitet MAS - 0= feminint & 100= maskulint 5 74 48 38

Osäkerhetsundvikande UAI - 0= svagt  & 100= starkt 29 70/71 8 74
Långsiktig/kortsiktig 

inriktning LTO - 0= kortsiktig & 118*= inriktning 33 23 48 11

Källa: (Hofstede & Hofstede, 2005) 

*Skalan sträcker sig från noll till 118 med anledning av att Kina lades till i efterhand och översteg då 100 poäng 

(Hofstede & Hofstede, 2005) 

3.3.1 Maktdistans

Maktdistansdimensionen anger olika länders svar på frågan om hur ojämlikhet bör hanteras 

(Hofstede & Hofstede, 2005). Genom den utförda IBM-undersökningen har ett

maktdistansindex (PDI) räknats ut för varje land. PDI är ett mått på social ojämlikhet och 

upplyser om vilka beroendeförhållanden som råder i ett land.  

Enligt den generalisering som Hofstede och Hofstede (2005) gör beskrivs människor i länder 

med hög maktdistans enligt följande: Människor uppmuntras inte till att utveckla ett 

självständigt beteende, beroendeförhållanden är önskvärda, barn lär sig tidigt att respektera 

och lyda äldre personer och personer med högre status, vilket i förlängningen leder till att 

underordnade på företag har stor respekt för, och är mycket beroende av, sin chef. Det hör inte 

till vanligheterna att en underställd säger emot sin chef, både över- och underordnade anser 

alltså att ojämlikhet råder vilket också bevisas genom de vanligt förekommande hierarkiska 

systemen. Makten i företag är ofta centraliserad, de underordnade tar inte egna initiativ utan 

förväntar sig att chefen ska bestämma deras uppgifter (Hofstede & Hofstede, 2005). 

I länder med låg maktdistans lär föräldrar tidigt sina barn att bli självständiga individer 

(Hofstede & Hofstede, 2005). Redan i tidig ålder betraktas barn som jämlikar och ett 

oberoende förhållande uppskattas, sällan visas aktning och respekt till andra människor på 

grund av deras ålder eller status. På arbetsplatsen är underställda mindre beroende av sin chef, 

de vill ta egna initiativ, vilket uppmanas, samtidigt som de förväntar sig att bli tillfrågade och 

vara delaktiga innan viktiga beslut rörande deras arbetssituation fattas. Detta främjas då 

makten ofta är decentraliserad. Vanligen accepteras det att en underställd säger emot sin chef 

om deras åsikter skiljer sig åt (Hofstede & Hofstede, 2005).
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3.3.2 Kollektivism kontra individualism

För att kunna jämföra länder med varandra har Hofstede och Hofstede (2005) utformat ett 

individualismindex (IDV) för dimensionen som beskriver individens och gruppens roll i 

samhället. 

Ett kollektivistiskt samhälle präglas av att individens tankesätt styrs av gruppens intressen, 

beslut och värderingar (Hofstede & Hofstede, 2005). Individen uppmuntras inte till att ha 

egna åsikter utan ska rätta sig efter och uttrycka gruppens värderingar. I kollektivistiska 

kulturer eftersträvas harmoni, det är inte önskvärt med konflikter och det anses ofint att 

konfrontera eller förolämpa en annan människa. Ett vanligt begrepp som härstammar ifrån 

Kina, men som är vanligt i kollektivistiska samhällen är att ”tappa ansiktet” vilket betyder att 

bli förödmjukad. Att förödmjuka någon så att den tappar ansiktet kan vara förödande för en 

relation. Vid affärer med någon från en kollektivistisk kultur är det centralt att först bygga upp 

en vänskaplig relation, detta för att lojalitet ska uppstå mellan de båda parterna. Först därefter 

kan affärssamarbetet börja (Hofstede & Hofstede, 2005). 

    

I ett individualistiskt samhälle växer barn upp i kärnfamiljer som uppmuntrar individen till 

självständighet och att tänka på ”jaget” (Hofstede & Hofstede, 2005). I dessa kulturer främjas 

och förväntas det att individen ska utveckla egna åsikter. Det premieras även att som person 

vara rak och ärlig och det är viktigt att både kunna ta och ge kritik. Konfrontationer är något 

som är önskvärt i dessa länder, det anses vara hälsosamt. Vid affärer utgår parterna från det 

motsatta hållet jämfört med det kollektivistiska, först görs affärer och därefter kan det växa 

fram en vänskapsrelation (Hofstede & Hofstede, 2005).

3.3.3. Maskulinitet kontra femininitet

Denna dimension jämför länder utifrån deras maskulina eller feminina relativa egenskaper 

(Hofstede & Hofstede, 2005). Samhällets könsroller finns inprogrammerade i den mentala 

mjukvaran, barn socialiseras in i de könsrollsmönster som deras föräldrar har. För 

dimensionen har ett maskulinitetsindex (MAS) räknats ut (Hofstede & Hofstede, 2005).

Egenskaper hos ett maskulint samhälle är att människor öppet försöker tävla mot varandra 

samt att de skryter och försöker hävda sig (Hofstede & Hofstede, 2005). Ofta anses det även 

att konflikter ska lösas med kamp och våld. Attityden är att alla människor ansvarar för sin 

egen lycka respektive olycka. Livssynen i ett maskulint samhälle går mot att ”leva för att 
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arbeta” och det strävas mot ett prestationssamhälle. I ett feminint samhälle däremot förlöjligas 

ofta den som försöker hävda sig och som är skrytsam (även kallat Jantelagen). Feminina 

samhällen vill lösa konflikter genom att kommunicera fram kompromisser som passar alla 

inblandade. Attityden i kulturen är att bry sig om sina medmänniskor samt att vilja hjälpa 

andra. Livssynen i ett feminint samhälle går mot att ”arbeta för att leva” och det strävas efter 

ett välfärdssamhälle (Hofstede & Hofstede, 2005).    

3.3.4 Osäkerhetsundvikande - från starkt till svagt

Dimension beskriver hur människor i olika samhällen agerar när de måste konfrontera det 

okända (Hofstede & Hofstede, 2005). Att inte veta vad som kommer att hända i framtiden kan 

framkalla ångest, en känsla av oro och obehag hos människor. Varje samhälle har, genom sitt 

kulturella arv, utvecklat ett eget sätt att hantera denna ångest. För dimensionen har ett 

osäkerhetsindex (UAI) räknats ut (Hofstede & Hofstede, 2005). 

I länder med svagt osäkerhetsundvikande är människorna mindre uttrycksfulla med att öppet 

visa känslor (både positiva och negativa) (Hofstede & Hofstede, 2005). Människor i denna 

kultur betraktas som lugna, sorglösa, indolenta och kontrollerande, de uppmuntras till att testa 

på nya situationer - Det som är annorlunda, är intressant. Det är vanligt att byta arbetsgivare 

och anställning relativt frekvent och arbetarnas inställning är att de arbetar bara hårt när det 

behövs. Människorna i dessa kulturer tar vardagen som den kommer och de tolererar 

tvetydigheter och kaos, dock tar de det lugnt i oklara situationer och vid bekanta risker

(Hofstede & Hofstede, 2005). 

I länder med starkt osäkerhetsundvikande är det socialt accepterat att öppet uttrycka känslor 

och höja rösten, vilket kan bidra till att människor från denna kultur betraktas som nervösa 

känslosamma och aggressiva (Hofstede & Hofstede, 2005). Den osäkerhet människorna 

känner är ett starkt hot och något som måste bekämpas - Det som är annorlunda, är farligt. 

Det är mer sällan en anställd byter arbetsgivare eller anställning och människor i dessa 

kulturer känner ett behov av precisering och formalisering, de arbetar hårt och lever efter det 

välkända ordspråket att ”tid är pengar” (Hofstede & Hofstede, 2005). 

3.3.5 Långsiktig kontra kortsiktig inriktning

Denna femte dimension har sitt ursprung i värderingar som Konfucius förespråkade i Kina på 

500-talet f. Kr. (Hofstede & Hofstede, 2005). Konfucianismen är en samling pragmatiska 
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regler som används i det dagliga livet, det har ingenting med religion att göra. För 

dimensionen har ett index över långsiktig inriktning (LTO) räknats ut (Hofstede & Hofstede, 

2005).

Värderingar i kulturer med långsiktig inriktning främjar entreprenörskapet, människor är 

envisa och ihärdiga i strävan efter att uppnå sina mål (Hofstede & Hofstede, 2005). Det är 

vanligt med familjeföretag och vanligen separeras inte familj och arbete åt. Människor i dessa 

samhällen är sparsamma och eftersträvar harmoni. I kortsiktigt inriktade miljöer vill 

människorna se snabba resultat på sina ansträngningar samt att frihet, rättigheter och att tänka 

själv premieras (Hofstede & Hofstede, 2005).  

3.4 Nationalkultur i affärskontext

Precis som Hofstede och Hofstede (2005) förespråkar menar även Trompenaars och 

Hampden-Turner (1998) att kulturer går att skilja från varandra beroende på hur människor 

väljer att lösa olika problem, alla kulturer har sitt eget tillvägagångssätt. De senare författarna 

menar att kulturer kan studeras på tre problemområden, de som uppstår vid relation med 

andra människor, hur olika kulturer ser på tid samt hur olika kulturer relaterar till 

omgivningen och miljön. Trompenaars och Hampden-Turner (1998) har gjort en 

undersökning på nationalkulturellnivå och i boken Riding the Waves of Culture (1998) 

presenteras sju dimensioner som beskriver hur människor i olika kulturer tänker och agerar i 

affärslivet. Författarna menar att vid affärer med utlandet är det centralt att känna till sin egen 

kulturella bakgrund, kulturen i landet där affären görs samt kulturen hos de människor affären 

görs med. De fem första dimensionerna beskriver hur människor agerar i relationer med 

andra, den sjätte handlar om hur olika samhällen förhåller sig till tid. Den sjunde dimensionen 

tar upp olika attityder till omgivningen (Trompenaars & Hampden-Turner, 1998), men denna 

har som tidigare nämnts valts att utelämnas.

Som grund för att kunna placera in olika nationaliteter i dimensionerna har Trompenaars och 

Hampden-Turner (1998) ställt en mängd frågor. Genom svaren på dessa frågor kan det ges en 

indikation på vilken av dimensionernas motpoler varje nation tenderar att dras åt. Tabellen 

(Fig. 2.) på kommande sida är ett egenmodifierat verktyg som gör det enklare för läsaren att 

följa med i de respektive dimensionerna samt att det ger en klar och tydlig överblick om var 

Sverige respektive Singapore placeras i de olika dimensionerna.
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Fig. 2. Ländernas placering i Trompenaars och Hampden-Turners dimensioner

Dimension Sverige Singapore
Universalism kontra partikularism Stark universalism Placeras i mitten, dock aningen 

Mer universalistisk
Individualism kontra 
Communitarianism1 Relativt individualistiskt Placeras i mitten, dock lite mer

åt communitarianism

Känslosamma kontra neutrala Placeras i mitten Placeras i mitten

Specifik kontra diffus Specifikt Placeras i mitten

Åstadkommen kontra tillskriven Åstadkommen Åstadkommen, dock inte lika

status  utmärkande som svensken

Sekventiell kontra synkroniserad Sekventiellt –långsiktighet Sekventiellt, dock inte lika 

 långsiktigt som svensken
Källa: (Trompenaars & Hampden-Turner, 1998)

3.4.1 Universalism kontra partikularism

Den första dimension som Trompenaars och Hampden-Turner (1998) presenterar beskriver

hur människor, beroende på deras kulturer, bedömer andra människors beteende. Folk i 

universalistiska samhällen fokuserar på att hålla sig till lagar och regler. Har två parter ett 

kontrakt med varandra är det till för att hållas, vid kontraktsbrott blir det höga kostnader. 

Universalister ser på kontraktet som ett bevis på att affären ska äga rum och att den ska gå till 

i enlighet med kontraktets innehåll. I partikularistiska samhällen håller parterna vad de lovat 

på grund av att de är goda vänner. Om någon vid skrivandet av ett kontrakt skulle bifoga 

regler gällande kontraktsbrott känner sig partikularisterna ofta förolämpade och vill av den 

anledningen inte göra affärer. Partikularister gör affärer genom vänskapsrelationer, kontraktet 

är mer en guide på vad som ska hända (Trompenaars & Hampden-Turner, 1998).  

3.4.2 Individualism kontra communitarianism  

Dimensionen beskiver hur människor i ett visst samhälle ser på sig själv och sina 

medmänniskor (Trompenaars & Hampden-Turner, 1998). I individualistiska samhällen är det 

vanligt att företaget sänder en person som företräder företaget på ett möte. Denna person har 

företagets förtroende och därmed behörighet att ta beslut å företagets vägnar. I 

individualistiska samhällen är snabba förhandlingar önskvärda. Människorna gillar att uppnå 

saker själva och vill ha eget ansvar, samt friheten till att ta egna initiativ. När företag i 

”communitarianska” samhällen sänder representanter till möten sänder de inte bara en 

representant utan en liten grupp. Anledningen till detta är att visa på status. Ofta har 

representanterna ingen behörighet att fatta beslut själva utan tar med sig det som sagts på 

                                                
1 Då vi inte funnit en motsvarighet till ordet i det svenska språket väljer vi att behålla det engelska ordet.
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mötet för att diskutera och låta cheferna ta besluten. Människor föredrar att arbeta i grupp och 

dela ansvar med andra. Innan en affär kommer till stånd är det av större betydelse att en 

relation byggs upp än att det går fort (Trompenaars & Hampden-Turner, 1998).   

3.4.3 Känslosamma kontra neutrala kulturer

Människor utrycker känslor på olika sätt beroende på kultur (Trompenaars & Hampden-

Turner, 1998). I neutrala samhällen uppskattas ett lugnt och behärskat beteende vilket kan få 

som följd att människor inte uttrycker vad de tycker och tänker. Folk i dessa samhällen pratar 

relativt monotomt samt undviker gester och kroppsspråk. Människor ifrån andra kulturer 

uppfattar dessa människor som blyga och försynta. I känslosamma kulturer är samtalstonen 

relativt dramatisk och människorna avslöjar sina tankar och känslor både verbalt och

kroppsligt. Människor ifrån andra kulturer uppfattar människorna i denna kultur som 

oförskämda då det ibland kan verka som om att de inte lyssnar på andra utan bara talar själva 

(Trompenaars & Hampden-Turner, 1998). 

3.4.4 Specifik kontra diffus

Trompenaars och Hampden-Turner (1998) beskriver graden av olika kulturers involvering i 

arbetet. I så kallade specifika kulturer separeras arbete från fritid, titlar känns överflödiga och 

används enbart i arbetet. Affärer görs genom att välja de produkter som är billigast och bäst, 

förhandlingar får gärna gå fort. I diffusa kulturer däremot eftersträvas lojalitet och en 

vänskaplig relation måste byggas upp innan en affär kan komma till stånd. Människor tilltalas 

alltid med titel och chefen behandlas som chef även på fritiden. Människor i diffusa kulturer 

tar saker mer personligt och vill inte ”tappa ansiktet” offentligt (Trompenaars & Hampden-

Turner, 1998). 

3.4.5 Status – åstadkommen kontra tillskriven

Den sista av de fem dimensioner som behandlar hur människor agerar i relation med varandra 

förklarar hur folk tilldelas status i olika kulturer (Trompenaars & Hampden-Turner, 1998). 

Det finns två olika typer av status. Den ena är åstadkommen, den bygger på vad en person 

åstadkommit med sina kunskaper och erfarenheter. Vid denna sorts status används endast 

titlar när det anses relevant för uppgiften som utförs. Högt uppsatta i en hierarki får respekt 

för att de har visat prov på att de förtjänar den. Den andra sortens status är tillskriven – den fås 

på grund av vem du är; exempelvis ålder, kön eller vilken utbildning du gick. Människor vill 
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tilltalas med sin titel då detta symboliserar status i organisationen (Trompenaars & Hampden-

Turner, 1998).

3.4.6 Attityd till tid

Människor i olika kulturer förhåller sig till tid på olika sätt, antingen fokuserar de på då- och 

nutid eller på framtiden (Trompenaars & Hampden-Turner, 1998). Synen på tid kan vara 

antingen sekventiell eller synkroniserad. De olika synsätten styr hur det planeras och läggs 

upp strategier för olika aktiviteter. I ett sekventiellt synsätt har allt sin tid och människor 

respekterar att de får vänta på sin tur. Människor med denna tidsuppfattning föredrar inte 

parallella projekt utan gör en sak i taget. Det är önskvärt att arbeta efter ett schema för att 

undvika att hamna på villovägar från sina rutiner. Människor med denna tidsuppfattning är 

väldigt punktliga. I kulturer med synkroniserad tidsuppfattning däremot är inte punktlighet 

viktigt. Människor tycker om att sköta flera projekt samtidigt och de vill inte styras av 

scheman. Huvudsaken är att de når målet, vägen dit spelar ingen roll (Trompenaars & 

Hampden-Turner, 1998). 

3.5 Svensk kultur 

Daun (1998) menar att många svenskar lever med föreställningen om att alla människor är 

lika, att kultur endast är en fråga om utveckling. Vidare menar han att svenskar är 

förhållandevis indifferenta, det vill säga ointresserade av människor utanför den grupp de 

själva tillhör (Daun, 1998). Phillips-Martinsson (1992) menar att det är av stor vikt att vara 

medveten om att hur en person uppfattas inte endast beror på beteendet hos personen i fråga, 

utan påverkas till stor grad också av ens egen personlighet, ens egna värderingar och 

förväntningar. Därför tolkas personer och situationer på olika sätt. Studier har gjorts vars 

resultat visar att människor ofta är blinda för sin egen kultur, att de ser sitt eget beteende som 

normalt och inte är medvetna om att deras eget beteende och agerande styrs av kulturella 

värderingar. Phillips-Martinsson (1992) menar att för att kunna arbeta med personer från 

andra kulturer på ett framgångsrikt sätt måste en förståelse först skapas för den egna kulturen.

3.5.1 Blyghet

Det har i undersökningar konstaterats att svenskar i regel är mer reserverade än människor 

från andra länder, vilket oftast tolkas som blyghet (Daun, 1998). Svenskarna själva ser sig 

dock inte som blyga utan betraktar sig själva i viss utsträckning som mer kompetenta 
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samtalsaktörer jämfört med andra nationaliteter. Däremot framgår det i samma 

undersökningar att svenskar är klart mindre villiga till att tala vilket medför att det alltså bör 

skiljas på den retoriska kompetensen och viljan att använda den. Daun (1998) ställer sig 

därför frågan om ovillighet att tala kan likställas med kommunikationsängslan, det vill säga 

det som uppfattas som blyghet. 

Oavsett om svenskar är blyga eller inte så uppfattas de som det (Phillips-Martinsson, 1992) 

och faktumet att de anses som föga kommunikativa gör det därför angeläget att lyfta fram 

som svensk egenskap (Daun, 1998). Ett annat särdrag vanligt bland svenskar är passivitet, 

deras ofta inaktiva medverkande i diskussioner med många deltagare. Svenskar uppfattas vara 

svåra att småprata med, dåliga konversatörer över lag samt tysta och försiktiga med att avslöja 

sina åsikter (Phillips-Martinsson, 1992). Även detta stärker uppfattningen om att svensken är 

blyg, en egenskap som i många andra länder ses som klart negativt (Daun, 1998). Inte helt 

ovanligt är att tystnad associeras med obeslutsamhet och ointresse och ibland ses det också 

som hotfullt och aggressivt (Phillips-Martinsson, 1992). I Sverige däremot är det snarast är 

tvärtom; att vara blyg associeras vanligen till utmärkta egenskaper såsom anspråkslöshet, 

villighet att lyssna på andra samt förmåga att vara reflekterande (Daun, 1998). Tystnad anses i 

Sverige som artigt och de flesta finner det som något behagligt (Phillips-Martinsson, 1992). 

Daun (1998) instämmer i att tysthet i Sverige på många sätt uppfattas positivt, det motsatta 

beteendet att tala högt tolkas ofta av svenskar som pretentiöst, skrytsamt och drygt. Liknande 

associationer görs om människor som höjer rösten för att få ordet och det finns en väl utbredd 

uppfattning om att det är fult att avbryta när andra talar. I Sverige råder tysthet, stillhet och 

tystlåtenhet i väsentligt högre grad jämfört med de flesta andra länder i världen (Daun, 1998).

En möjlig orsak till den svenska blygheten är att deras angelägenhet om att göra ett bra 

intryck på andra (Daun, 1998) och den starka press de känner på att anpassa sig (Phillips-

Martinsson, 1992). Svenskar tolkar åsikter och argument som symboler för den personliga 

identiteten vilket förmodligen är en av anledningarna till att de är försiktigare med att tanklöst 

slänga ur sig saker, de är mycket måna om att svara rätt (Daun, 1998). I Sverige finns en 

tendens att snabbt placera människor i fack utifrån deras åsikter och ståndpunkter vilket kan 

förklara mycket av svenskens passiva framtoning (Daun, 1998).
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3.5.2 Oberoende

Daun (1998) tar upp oberoende som en av de mest framträdande särdragen i svensk kultur, 

enligt honom har svensken ett starkt behov av att klara sig själv. Att svensken uppskattar 

ensamhet på en sådan hög nivå är ett tecken på detta. Svenskar avhåller sig ofta från andra 

människor på grund av att de känner sig besvärade av att stå i tacksamhetsskuld till andra. 

Många svenskar föredrar att ”vara ifred” och ser inget nöje i att prata i sällskap med obekanta, 

de upplever att ensamheten skapar lättnad och en sorts befrielse. Detta har att göra med det 

tidigare upplevda krav på att behöva anpassa sig, i ensamhet försvinner denna sociala press 

(Daun, 1998).

Svenskar lägger också mindre vikt vid att underhålla relationer utanför det privata (Phillips-

Martinsson, 1992). I affärsrelationer upplevs svensken som mycket dålig på att hålla 

kontakten under perioderna mellan själva affärsuppgörelserna. När en beställning gjorts hör 

inte svensken av sig förrän det är dags för en ny order, något som upplevs otroligt konstigt 

och oartigt. I många andra kulturer ses det som en självklarhet att ha kontinuerlig kontakt; 

kontrollera att ens kund är nöjd, fråga om det finns behov av ny leverans med mera (Phillips-

Martinsson, 1992).

Strävan efter oberoende är utmärkande för Sverige och speglar sig tydligt i barnuppfostrandet 

(Daun, 1998). Svenska föräldrar uppmuntrar självständighet i högre grad än de flesta andra 

länder. Daun (1998) hänvisar till en undersökning gjord av barnpsykologen Marianne 

Cederblad, vars resultat visade att svenskar har extrema förväntningar på självständighet hos 

barn och att denna typ av krav ställs redan i tidig ålder. I Sverige genererar en lyckad 

uppfostran i självständiga, ansvarsfulla ungdomar som själva styr över sin utveckling och 

sätter sina egna gränser (Daun, 1998).

Svenskarnas strävan efter oberoende påverkar deras syn på hur gränsen bör dras mellan det 

privata och det offentliga (Daun, 1998). Många ser förhållandet mellan privat- och arbetsliv 

som två helt skilda områden som bör hållas separerade (Daun, 1998). Den skarpa gräns som 

svenskar drar mellan privat- och arbetsliv kan skapa irritation i relationer med utländska 

företag och affärsmän (Phillips-Martinsson, 1992). Ett tydligt exempel är att svenskar inte alls 

sällan avbryter möten när klockan är fem oavsett om det finns saker kvar att diskutera eller 

inte, för då är arbetsdagen slut och svenskarna ska hem till familjen. Detta är för många 

utlänningar helt oförståeligt och uppfattas som arrogant och ineffektivt. Faktumet att svenskar 
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föredrar att helt hålla isär privatliv och arbete är en svaghet för dem i affärssammanhang, det 

försvårar för svenska affärsmän i relationer med utländska kunder och partners. Svenskar 

fokuserar ofta helt och hållet på den affärsmässiga relationen och är vanligtvis mycket 

reserverade gällande sitt privatliv. Detta kan bli förödande då en god privat relation i många 

andra länder ses som en förutsättning för att affärer ens kan börja diskuteras (Phillips-

Martinsson, 1992). 

3.5.3 Konfliktundvikande

Daun (1998) definierar konfliktundvikande som en benägenhet att undvika direkt 

konfrontation med personer som man är djupt oense med. Han förklarar att svenskar i regel 

undviker samtalsämnen där det finns misstanke om att meningsskiljaktighet råder samt 

områden som på annat sätt är känsloladdat. Svenskar har en tendens att försöka byta 

samtalsämne om ett sådant ämne kommer upp, eller i vissa fall gå så långt som att låtsas 

instämma för att slippa en motsättning. Konfliktundvikande som svensk egenskap är precis 

som tidigare nämna kulturella särdrag generaliserande och naturligtvis finns det svenskar som 

inte är rädda för att säga sin mening, men det finns en kulturell norm i Sverige som 

uppmuntrar harmoni och vänskaplighet samt undvikande av bråk. Svenskar värdesätter 

sympati och goda relationer och upplever alltså ofta meningsmotsättningar som obehagliga. 

Hur oangenäma de upplevs beror dock på ämnet, vilka som närvarar och situationens karaktär 

i övrigt (Daun, 1998).

Daun (1998) refererar till Jenkins (1968) i en jämförelse med engelsmän: En engelsman kan 

mycket väl öppet på ett möte kritisera det förslag som lagts fram vilket inte skulle vara lika 

acceptabelt i Sverige. Skulle det vara en svensk som kommit med förslaget skulle han eller 

hon förmodligen ta det personligt och uppfatta det som ett ingrepp om någon exempelvis 

skulle berätta vad han eller hon tyckte kunde göras bättre. Svenskar upplever det ofta 

obehagligt när människor från andra kulturer argumenterar mot varandra och ogillar när 

diskussioner blir högljudda. Starka känslor är i många andra länder det normala, medan till 

exempel aggressivitet definitivt har en negativ klang i det svenska språket. Vi lär oss att inte 

kritisera eller säga emot någon offentligt och som Daun (1998) genom referat av Dhillon 

(1976) skriver, lägger svensken underligt stor vikt vid att vara överens.  

Konfliktundvikandet speglas även i svenska företag (Daun, 1998). Öppna konflikter undviks, 

likaså konfrontationer av olika slag. Detta ger sig i uttryck exempelvis genom bristen på 
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konkreta handlingar när personal presterar svagt eller på annat sätt inte sköter sig. Phillips 

Martinsson (1992) påpekar också svenskens ovilja att utsätta andra för obehag. Hon berättar 

om utlänningars intryck av svensken i affärsvärlden, att svensken sällan gav kritik rakt ut utan 

att den gavs indirekt genom att de försökte sätta in åtgärder som skulle rätta till vad som inte 

var bra (Phillips Martinsson, 1992). Daun (1998) påpekar dock vikten av att vad som kan ses 

som orimlig resonlighet, passivitet och hållningslöshet uppfattas av svensken själv som artigt, 

vänskapligt och ett agerande mot att sätta sig själv i centrum. Svenskar uppfostras i allmänhet 

till att hålla tillbaka aggression och det finns en kulturell uppfattning om att relationer ska 

bygga på ömsesidigt förståelse och präglas av vänskaplighet (Daun, 1998).

3.5.4 Ärlighet

Svenskarnas självstereotypi har länge innefattat ett stort mått av ärlighet (Daun, 1998). Denna 

föreställning om den egna mentaliteten har dock bleknat de senaste åren, men lever 

fortfarande kvar i övriga delar av världen. Dock tolkas det svenska ärliga beteendet ofta av 

många utlänningar som naivt och blåögt (Daun, 1998). 

Svensken ljuger inte och är såtillvida ärliga, däremot säger de inte alltid hela sanningen och 

håller ibland inne med den helt (Daun, 1998). Anledningen till detta beteende är antagligen, i 

alla fall till viss del, svenskens behov av samförstånd. Att de avstår från att framföra kritik till 

personen det rör är förmodligen en konsekvens av svenskens strävande efter positiva 

relationer. Svenskar uttrycker sällan en åsikt om de inte ärligt menar vad de säger. Det är 

också ovanligt att svensken överdriver vilket i många andra länder är en del av den språkliga 

kulturen (Daun, 1998). 

I enlighet med att svenskarna skulle vara ett ärligt folk, utgår svensken generellt från att andra 

människor är ärliga (Daun, 1998). Svensken förutsätter att människor menar vad de säger. I 

många andra kulturer används det fler koder än bara ord för att uttryckas sig, såsom tonfall, 

kroppshållning och mimik (Daun, 1998), men enligt Phillips-Martinsson (1992) är det en 

tydlig svensk egenskap att ta andra på orden. 

3.5.5 Svenskar och känslor

Daun (1998) resonerar kring begreppet den svenska känslokylan, om svenskar är så kalla som 

det verkar. Svenskarna själva uppfattar sig som stela, det är den näst vanligaste 

självstereotypin vilket på ett sätt talar för att svenskar är mer känslokalla än andra, men det 
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skulle också kunna vara grundat i ett beteendemönster, att svenskar inte lika ofta och tydligt

uttrycker sina känslor (men ändå har dem). Många kulturforskare menar att anledningen till 

att svenskar uppfattas som känslokalla beror på att de uttrycker känslor på andra sätt än de 

typiska (ord, kramar och kyssar), svenskar rör till exempel varandra i mycket mindre 

utsträckning än vad som görs i andra kulturer (Daun, 1998). Phillips-Martinsson (1992)

instämmer och menar att svenskar är noga med att hålla avstånd till den de talar med. Oavsett 

om svensken är mer känslokall av naturen eller om det är känslorna som uttrycks annorlunda 

eller i mindre omfattning så uppfattas ofta svensken som känslokall. I Sverige uppfostras barn 

till att kontrollera sina känslor och svenskar har en benägenhet att se ner på starka och 

spontana känslouttryck, att reagera blint ses som löjligt (Daun, 1998).

3.5.6 Den svenska affärsmannen

Det finns naturligtvis svenskar som arbetat på internationell nivå under en längre tid vilka 

naturligt nog har anpassat sig och lärt sig om kulturen de arbetar i (Phillips-Martinsson, 

1992). Dessa ses som ärliga, pålitliga och effektiva samt lätta att arbeta med och för. Vad

gäller de svenskar som inte besitter samma erfarenhet och vana för relationer med människor i 

andra länder, kännetecknas de på andra sätt. De egenskaper som utlänningar uttrycker att 

dessa svenskar har, som komplicerar en affärsrelation, är till exempel oflexibilitet och ovilja 

att diskutera och anpassa sig. Vidare anses svensken konflikträdd, långsam i att fatta beslut, 

svår att lära känna, pedantiskt punktlig och självgod. Phillips-Martinsson (1992) har intervjuat 

171 utländska affärsmän om hur de uppfattade svensken och praktiskt taget alla ansåg att 

svensken var osmidig. Exempelvis har svensken svårt vid produktanpassning, att rätta sig 

efter den lokala marknadens behov. Vidare anses svensken omöjlig att förhandla med, att han

eller hon redan bestämt sig innan och uppfattas därför som väldigt oflexibel. De är också 

otåliga när det gäller kontrakt, svensken lägger ingen vikt vid att först skapa ett 

vänskapsförhållande utan vill snabbt ha kontraktet påskrivet. Att svenskarna är odugliga på att 

hålla kontakten är också en annan vanlig uppfattning, de fäster inget avseende vid relationen 

annat än vid den strikt affärsmässiga delen av den (Phillips-Martinsson, 1992). 

Det mest extrema särdraget hos svensken tycks dock vara dennes relation till tid (Phillips-

Martinsson, 1992). Många av de undersökta affärsmännen betraktar det som besatthet, den 

vikt som svensken fäster vid att komma i tid uppfattas som löjlig och anses påverka 

effektiviteten negativt. Som exempel beskrivs att svensken, istället för att avsluta sitt ärende 

eller uppgift, i många fall hellre lämnar arbetet oavslutat än låter det vara en orsak till att
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komma för sent. Att svensken vid sammanträden principfast håller sig till mötets tidsschema 

skapar också ofta irritation. Det uppfattas av många som ineffektivt och oflexibelt och ger till 

exempel inget utrymme för nya idéer (Phillips-Martinsson, 1992).

3.6 Singaporiansk kultur

Den allmänna bilden av Singapore är ett mångkulturellt samhälle som genom århundraden har 

präglats och formats av många asiatiska kulturer (Teghammer, 1997). Denna bild är dock lite 

missvisande då Singapore i grunden är ett kinesiskt samhälle. Cirka 76 procent [3] av 

befolkningen är kineser och det är deras kulturer och traditioner som dominerar, men trots 

detta går det inte att dra likhetstecken mellan kinesisk och singaporiansk kultur (Teghammer, 

1997). Dels påverkas landets kultur av dess lagar och restriktioner, men också av dess 

historia, samhällsmässiga och ekonomiska utveckling samt det faktum att det finns flertalet 

etniska grupper som ska samsas och acceptera varandra (Teghammer, 1997).

Ett vanligt missförstånd är att Singapore idag skulle vara en västerländsk metropol, men trots 

att staden är lika modern och utvecklad som många storstäder i västvärlden går det inte att 

likställa de kulturbetingade beteendena (Teghammer, 1997). Singapore har endast varit 

självständig stat i dryga 40 år vilket är en för kort tidsperiod för att en gemensam kulturell 

identitet ska ha kunnat växa fram. Däremot finns det generella regler och normer för landet 

(Teghammer, 1997).

”Alla som arbetat eller vistats en längre tid i Singapore, kan vittna om 

att förståelse för och kunskap om de skrivna och oskrivna regler som 

gäller är en förutsättning för att lyckas etablera sig där.”

(Teghammer, 1997, s. 30)

Enligt Yeo (2006) finns det tre generella beteenden som försvårar affärer med singaporianer:

1. De säger inte vad de menar eller menar vad de säger

2. De talar inte alltid om vad de vet.

3. De är inte direkta, rakt på sak.
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3.6.1 Individualister eller kollektivister?

Varma och givande relationer med andra ses också som en viktig del i livet, men trots detta 

(och att familjen betyder mycket) säger sig singaporianerna själva värdesätta självständighet 

och känner generellt inget behov av att tillhöra en grupp (Kau, Jung, Tambyah, & Tan, 2004). 

I resultatet av undersökningen presenteras singaporianen som individualist. Att ha 

självrespekt och respekt för andra ses också som betydelsefullt (Kau et al., 2004).

“The market and the state treats individuals as –individuals, that is not 

to say, not as members of kinship, ethnic, or local groups but as 

economic actors and citizens.” (Mahizhnan, 2004, sid. 13)

I motsatts till detta anser Teghammer (1997) att det i affärslivet tydligt märks att 

singaporianen, antagligen på grund av sin historia och sina traditioner, är mycket 

grupporienterade. Detta märks bland annat genom att det vid möten och förhandlingar sällan 

kommer en person som representant för företaget, utan flera (Teghammer, 1997).

3.6.2 Självförtroende

Generellt har Singaporianer bra självförtroende, de flesta tycker om sig själva precis som de 

är (Kau et al., 2004). De flesta anser sig ha bättre självförtroende och vara mindre oberoende i 

jämförelse med andra. Däremot ser de sig inte som duktigare eller att de skulle ha bättre 

egenskaper än andra. Generellt litar singaporianer mer på sin känsla än logiskt tänkande och 

resonemang (Kau et al., 2004).

3.6.3 Motstånd till västernisering

De flesta singaporianer (71,4 procent) anser det viktigt att behålla de allmänna värderingar 

som finns grundade i samhället och singaporianer är relativt konservativa när det gäller moral 

trots den snabba ekonomiska utvecklingen och de sociala förändringarna (Kau et al., 2004). 

Vidare läggs stor vikt vid att livet ska präglas av traditioner (Kau et al., 2004). 

Enligt Clammer (1985) finns det bland singaporianer ett starkt motstånd till att bli för 

västerniserade, de anser att västvärlden förorenar deras kultur och även om många talar 

engelska och arbetar på ett västerniserat sätt så är deras värderingar asiatiska. Singaporianer 

ser sig själva som ordningsamma, disciplinerade och anser att västerlänningar står för det 

motsatta samt att de har ett alldeles för stort fokus på individen (Velayutham, 2007). I början 
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på 80-talet insåg den singaporianska regeringen att fler och fler unga människor i landet 

började lämna de traditionella värderingarna för att istället bli mer självcentrerade och 

materialistiska vilket regeringen såg som en risk och som var grunden till att de fyra 

kärnvärdena skapades. (Dessa beskrivs ytterligare nedan.) De såg även till att budskapet att 

hålla ihop som nation och bevara traditioner, kultur och värderingar spreds i skolor och på

arbetsplatser (Velayutham, 2007). Singaporianer hyser rädsla för att ”tappa” sin kultur och har 

kvar sina värderingar om att människan ska vara ärlig, självdisciplinerad, sparsam och lägga 

stor vikt vid familjen (Clammer, 1985). Företagssamhet och hårt arbete tillsammans med 

respekt för äldre är annat som värdesätts högt. Clammer (1985) menar att det inte betyder att 

västerländska värderingar anammas bara för att västerländsk teknik har stor inflytelse. Det är 

vanligt att det skylls på västerniseringen, att den är anledning till de icke önskvärda följderna 

och oordningen som moderniseringen har inneburit, fast det egentligen är konsekvenser av 

moderniseringen i sig (Clammer, 1985).

3.6.4 Statens inverkan –de fyra kärnvärdena

År 1989 presenterade Singapore’s dåvarande Minister for Trade and Industry, Lee Hsien 

Loong, fyra kärnvärden som stod för hans åsikter angående landets nationalideologi (Quah, 

1990). De fyra kärnvärdena, som Quah anser vara viktiga komponenter i diskussionen kring 

Singapores nationalideologi, vad som särskiljer människorna här från andra nationaliteter, är:

1. Community over self – mycket motsägelsefullt enligt Quah (1990) eftersom 

singaporianerna på många sätt uppmuntras till individualism, exempelvis värdesätts 

utbildning högt och pris för bästa anställd och elev är ej sällan förekommande. Dock 

lägger människor i asiatiska länder generellt mer vikt vid gruppen och Quah (1990) 

anser därför att detta första kärnvärde borde ändras till ”harmony between individual 

and community interests”.

2. Upholding the family as the basic building block of society – familjen är en mycket 

viktig del i singaporianers liv, speciellt för de kinesiska invånarna då dessa har ett 

konfusianskt synsätt på familjen. Undersökningar har dock visat att även för 

muslimer, indier och så kallade ”Euro-asiater” så värdesätts familjen högt. Det finns 

en gemensam inställning om att detta är kärnan i ett samhälle.
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3. Resolving major issues through consensus instead of contention – Regeringen ser 

hellre att problem ska lösas genom en hög förståelse för varandra, att komma överens 

istället för att konflikt uppstår. Detta kärnvärde innefattar också en vilja från 

regeringens sida att lyssna på sina invånare, att göra dem delaktiga.

4. Stressing racial and religious tolerance and harmony - I ett land när människor från 

olika länder och kulturer lever tillsammans i så hög grad som i Singapore är det av stor 

vikt att dessa människor kan acceptera varandra och leva i harmoni. En konflikt 

mellan raser eller religioner skulle vara förödande för ett land som Singapore. Quah 

(1990) skriver att människorna förstår vikten av acceptans för andra etniska grupper, 

men många menar att det inte räcker att acceptera utan att vad som är än mer viktigt är 

förståelse för varandra. Trots att det på ytan ser bra ut, existerar dock diskriminering 

och många upplever att den harmoni som eftersträvas inte alls är uppfylld (Quah, 

1990).

3.6.5. Kiasu

Singaporianer har ryktet om sig att vara ett ”Kiasu-folk” (Ho, Ang, Loh & Ng, 1998). 

Begreppet är kinesiskt och betyder ”the fear of loosing out” och innebär att alltid vilja ha så 

mycket som möjligt ur en situation. Av personer med icke-asiatisk bakgrund anses detta väl 

skildra Singapore samt dess invånare och beskrivs exempelvis som ett fanatiskt behov av 

pengars värde och något som uppmanar till girighet, avundsjuka och själviskhet. Det anses 

också ge en negativ inställning till att ta risker och orsak till avsaknaden av entreprenörsanda 

(Ho et al., 1998).

3.6.6 Affärer i Singapore

Vid möten och förhandlingar med en singaporian medverkar, som tidigare nämnts, ofta flera 

representanter för företaget (Teghammer, 1997). De åsikter och synpunkter som uttrycks är 

gruppens, inte individens, och det är viktigt att som motpart också tänka på att inte framföra 

individuella tankar och idéer. Att motsäga sig sin grupps åsikt uppskattas inte. Ofta 

förespråkar de att en talesman utses, lämpligen den äldsta alternativt den med högst position. 

Företagssamma yngre affärsmän uppskattas inte alls i samma utsträckning som de gör i väst. I 

jämförelse med väst tar det i Singapore lång tid att göra affärer. Vanligtvis vill singaporianen 

att det först byggs upp en personlig relation, att det läggs fokus på det sociala innan själva 

affärerna kan börja diskuteras. Det är viktigt att harmoni skapas i början av relationen och att 
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denna också behålls, stor vikt läggs vid samförstånd. Under sammanträden och möten anses 

det inte lämpligt med en aggressiv framtoning, värdighet, tålamod och uthållighet är sådant 

som värdesätts precis som lojalitet, respekt och hängivenhet (Teghammer, 1997).

Singaporianer anser utmaningar i arbetet som önskvärt och är kreativa samt duktiga på att 

finna sätt som effektiviserar arbetsuppgiften (Kau Tan & Wirtz, 1998). De värdesätter pengar 

högt vilket förmodligen är anledning till att de föredrar att arbeta framför att ha fritid, endast 

19 procent väljer fritid framför pengar. De allra flesta singaporianer anser att pengar löser de 

flesta av ens problem (Kau et al., 1998).

Det mest framträdande för singaporianska organisationer är deras tydliga hierarki samt deras 

brist på företagsmoral (Mahizhnan, 2004). Singaporianer beskylls för att vara en av de 

nationaliteter som känner minst förpliktelse mot sin arbetsgivare, de flesta anställda har ytterst 

lite förtroende för denna. Orsak till detta anses vara den distans som singaporianska chefer 

ofta har till sina underställda samt deras bristfälliga sätt att motivera och inspirera.

Undersökningar visar att endast sex procent av singaporianerna kan klassas som lojala och 

nöjda med sitt arbete. Denna attityd har dock avtagit de senaste åren och anledningen 

förmodas vara den uppgående trenden med högre löner och större anställningssäkerhet 

(Mahizhnan, 2004).

Singaporianerna själva anser som tidigare nämnts att de är duktiga på att effektivisera och 

finna nya lösningar (Kau et al., 1998) Enligt Mahizhnan (2004) har singaporianer generellt 

svårt att ta egna initiativ. I det i allra flesta organisationer finns en mentalitet som avser att var 

och en gör exakt det arbetsuppgifterna innefattar, varken mer eller mindre. De är också föga 

risktagande, den hierarkiska struktur som ofta råder uppmuntrar inte att risker tas. Dessutom 

tolereras sällan misstag vilket resulterar att anställda gör så lite som möjligt för att minimera 

riskerna att göra fel (Mahizhnan, 2004). Som en följd av attityden att allt måste bli rätt är att 

singaporianer är mycket tystlåtna vid möten (Yeo, 2006), en annan är att produktiviteten 

minskar (Mahizhnan, 2004).
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4 Empiri

I detta kapitel redovisar vi den insamlade empirin, det vill säga resultatet från våra 

intervjuer. Intervjuerna gjordes för att få ökad förståelse för vari skillnaderna och 

svårigheterna ligger i en svensk affärsmans relation till en singaporiansk. Inledningsvis 

presenteras varje respondent och därefter redovisas det essentiella från varje intervju. 

4.1 Personlig kommunikation med Lars Söderqvist, Singapore 27/3 2008

Söderqvist är Senior Consultant på Jeppesens kontor i Singapore och har arbetat där i tre år. 

Företaget utformar mjukvara för personalplanering till flygbranschen och Söderqvists arbete 

består till största del av att vara i kontakt med deras kunder, flygbolagen. Hans huvudsakliga 

arbetsuppgift är att förstå hur de planerar sina scheman idag, var bristerna ligger samt vad 

kundernas personal, flygvärdinnor och piloter, anser att bristerna ligger, vilka ändringar som 

skulle underlätta för dem. Denna information får sen stå som bas till hur datasystemet ska 

utformas för just det företaget. Söderqvists arbete innefattar långvariga relationer med 

företagets kunder. Eftersom Jeppesens produkter måste kundanpassas och också innebär en 

radikal förändring för kunden är det en lång process som måste genomgås. Söderqvist har 

arbetat i flera år med Singapore Airlines och arbetar i nära relationer med singaporianer, dels i 

säljare/kund-relation, men också som ena parten i ett långsiktigt samarbete.

Söderqvist inleder med att säga att Singapore och Sverige definitivt har sina likheter, att 

Singapore är väldigt västerniserat och därför mer likt Europa och USA i sättet att göra affärer 

jämfört med andra asiatiska länder. Han lägger dock snabbt till att det även finns skillnader. 

Den största skillnaden, det viktigaste som en svensk måste vara medveten om när affärer görs 

med singaporianer, är deras rädsla för att förlora. I detta land tillåts sällan misstag och ett 

felaktigt beslut eller agerande kan leda till avskedande vilket får som följd att singaporianer är 

väldigt försiktiga och ytterst noggranna. De måste ha kontrollerat allt och varje detalj måste 

ha granskats och noga undersökts innan de rekommenderar affären till den som har 

befogenhet att ta beslutet. Detta är en av anledningarna till att det generellt tar längre tid att 

göra affärer med singaporianer jämfört med svenskar. Singaporianska företag genomsyras i 

mycket högre grad av tydlig hierarki vilket påverkar vägen till beslutsfattande, i Sverige tillåts 

i större utsträckning att egna beslut tas. Därför är det av stor vikt att se till att ”rätt personer” 

är närvarande när önskan finns att komma till beslut, en förutsättning för detta är naturligtvis 

att ha kunskap om vem eller vilka som har den befogenheten. En annan orsak till att 
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beslutsprocesser i regel tar längre tid med singaporianer jämfört med svenskar är att det läggs 

större vikt vid att först utveckla en vänskaplig relation innan en affär kan komma till stånd. 

Detta trots att singaporianer generellt är mycket blyga, tillbakadragna och svåra att komma 

nära. Söderqvist poängterar dock att hans relationer alltid är tidskrävande oavsett vilket land 

han gör affärer med eftersom det gäller ett väldigt stort beslut för företaget. Vad som däremot 

skiljer är att även små beslut tar tid. Svenskar kan som tidigare nämnts lättare ta egna beslut 

medan singaporianer hela tiden måste fråga högre uppsatta även om det gäller små detaljer. 

Det är viktigt att inte pressa en singaporian till beslut, ”många gånger är det smart att låta 

dem tro att det ar de som styr förhandlingen och kommer på de smarta lösningarna”.

En singaporian lägger stor vikt vid ärlighet, men har inte lika stora krav på sig själv som på 

den eller de som det görs affärer med. De är raka i sitt sätt, men det går inte att till hundra 

procent lita på att det de säger är vad de menar. Ärlighet anses leda till långvariga relationer, 

något som eftersträvas av singaporianer. När ett affärsförslag presenteras gäller det att 

verkligen bevisa att ”man har något att komma med”. Att vara överdrivet påläst, att kunna 

svara på alla frågor, är extremt viktigt då det ofta är vid denna inledande fas av relationen som 

singaporianen avgör om motparten går att lita på.

”Det är av stor betydelse att skicka rätt person när affärer ska göras med en singaporian.”

Status är viktigt och titlar anses ge en bra indikation på hur viktig en person är. Den mest 

betydelsefulla personen är enligt singaporianen grundaren till företaget, han anses ha mycket 

högre status än VD:n. Detta för att det avgörande för en singaporian är engagemang och att 

ens ”själ och hjärta” finns i företaget.

Det Söderqvist säger vara den största svårigheten med att göra affärer med singaporianer är 

deras tidigare nämnda rädsla för att förlora. ”De är livrädda att hamna i en situation där de 

inte har koll och de måste gräva i varje detalj innan de kan ta ett beslut”. Dessutom är de inte 

alls kreativa och ogillar att någon annan kommer med nya idéer och förslag som kan störa 

deras rutiner. En annan svårighet är att det sällan är speciellt lyckat att ”tänka fritt” med 

singaporianer, de vill gärna hålla sig till fakta och den struktur de är vana vid. Att 

singaporianen ofta byter arbete kan också orsaka problem. Ofta utvecklas en relation till en, 

eller eventuellt ett par, personer snarare än till företaget i sig. Att det då inte är alls ovanligt att 

byta arbete kan naturligtvis få som följd att en ny relation får byggas upp om kontakten slutar 
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på företaget. ”Själva säljprocessen börjar dock inte om, Singapore är väldigt organiserat på 

det sättet, men den personliga relationen måste byggas upp på nytt.”

I och med att singaporianer än noga med att få exakt vad de vill är de inte speciellt 

konflikträdda, men de tar sällan upp problemet med personen det gäller, utan vänder sig till en 

högre uppsatt person. Söderqvist berättar att när han skrev kontrakt med Singapore Airlines 

ville de veta vem de skulle kontakta om de ville klaga på honom. ”Ofta vid konflikt får man 

höra: Can I talk to your manager?” Singapore som land tar hand om konflikter genom att 

lagstifta, de gör klart vad som är rätt och fel och dess invånare håller sig till reglerna. ”Säger 

staten att man inte får spotta på gatan så spottar man inte på gatan. ” Singaporianen är också 

rädd för att” tappa ansiktet”, varför de ej bör konfronteras öppet.

I diskussioner är singaporianer inte särskilt drivande, men de kommer igång om motparten för 

diskussionen framåt. De är dock duktiga på att samarbeta och är därför relativt enkla att 

diskutera med.

För att vara asiater är singaporianen en individualist, men i en jämförelse med svensken är de 

gruppmänniskor. Vidare är de inte direkt självgående utan det krävs tydliga instruktioner om 

vad och hur de ska göra. Västerländska chefer som kommer till Singapore har ofta i uppgift 

(bland annat) att sätta fart på de anställda. Singaporianen ser dock sitt arbete som en mycket 

viktig del av sitt liv. ”De jagar ständigt prestige och strävar efter högre titel och högre lön.”

De lägger vanligen ner mer tid på sitt arbete än vad som är avtalat, men ofta arbetar de inte 

direkt effektivt.

Singaporianer är ofta resonabla och trots att de är krävande och vet vad de vill har de generellt 

överseende med att fel kan göras av motparten. Oftast löses problemet, missuppfattningen 

eller felet genom att singaporianen låter motparten rätta till det och återkomma.

Vad avser tid bör det inte tas för givet att singaporianen kommer exakt de klockslag som 

bestämts. De är alltså långt ifrån så punktliga som svenskar generellt är, men är sällan mer än 

15 minuter sena.
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Svenskar har ett gott rykte i Singapore och anses vara önskvärda samarbetspartners. ”Vi har 

hög status, även om klyftan mellan lokalbefolkning och personer från väst har minskat.” 

Svenskar ses som lugna, pålitliga och ödmjuka.

4.2 Personlig kommunikation med Joakim Oskarsson, Singapore 4/4 2008

Även Oskarsson är anställd på Jeppeson (se beskrivning i Personlig kommunikation med Lars 

Söderqvist) och har spenderat tre månader i Singapore. Han arbetar som Professional Service 

Manager och är ansvarig för alla kundinstallationer, pågående projekt och serviceåtaganden i 

området Asia/Pacific. Det innebär att han även är ansvarig för samtliga medarbetare inom 

företagets serviceavdelning (idag cirka 10 personer).

Det Oskarsson anser vara mest utmärkande för de singaporianska affärsmännen är deras 

noggrannhet. De är på gränsen till paranoida och måste ha minsta lilla detalj under kontroll. 

De är därför krävande som kunder, ”de är tuffa i sina förhandlingar och vana vid att få som 

de vill”. En annan skillnad är deras beslutsprocess. Mycket på grund av deras kontrollbehov 

och deras hierarkiska struktur tar det lång tid att få ett avslut. Något annat som bidrar till den 

utdragna processen är att det inte alltid är rätt person som deltar i mötena, ibland närvarar 

endast personer utan befogenhet att ta beslut. På möten märks hierarkin tydligt, vanligen 

medverkar 8-10 personer med det är ofta bara den högst uppsatta som talar. En av 

anledningarna till att det ofta är många representanter som medverkar vid möten är att de är 

måna om att utbilda den interna personalen.

Något som Oskarsson ser som en svårighet är att singaporianer inte visar öppet vad de känner 

och tänker, ”de är svåra att läsa”. Det som underlättar är att de vanligtvis menar det de säger, 

”man behöver inte leta bakom orden”. De är också ofta rakt på sak och säger vad de vill.

Det är viktigt att inte vara alltför direkt i förhandlingar och diskussioner med en singaporian. 

Tydlighet är av stor betydelse, men att vara alltför rakt på sak bör undvikas. De vill att 

processen ska ske på deras sätt och det är en god idé att följa det som de anser vara bäst. ”De 

bestämmer spelreglerna, man kan inte gå in och hitta på egna.” Ett vanligt misstag är att tro 

att singaporianen inte har något emot förändring och nya idéer, men de föredrar att sköta 

affärerna och processen på sitt sätt. En singaporian bör heller inte ifrågasättas alltför 

uppenbart, ”det resulterar i tvärstopp”. Att anpassa sig efter singaporianens sätt att göra 

affärer, att följa deras rutiner, gör processen smidig och gör att den ”flyter på”. För att på ett 
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bättre sätt förstå singaporianens agerande och beteende i affärslivet har Jeppesen en 

singaporiansk projektledare. Det är till god hjälp i kundrelationerna samt vid exempelvis 

kontraktsskrivning, eftersom hon känner till kulturen väl.

Oskarsson upplever relationer med singaporianer som ”strikt affärsmässiga”, han har inte 

erfarit någon önskan om att en vänskapsrelation först bör skapas innan parterna kan börja 

diskutera affärer.

Konflikter existerar, men de är inte direkt önskvärda och när de uppstår bör de inte förstoras. 

Vanligtvis får de ”puttra lite”, oenigheten konstateras, andra ämnen berörs och konflikten tas 

upp vid ett senare tillfälle. Oenigheter förbises inte, men de ska lösas vid sidan av. Viktigast 

för att undvika att konflikter ens uppstår är att hålla vad som lovats. Jeppesen är därför 

noggranna med att vara extremt detaljerade i kontrakt med singaporianer, att väldigt utförligt 

och ingående beskriva vad de kommer att stå för och vad de lovar att hålla. Även om det 

vanligen är svårt att tolka singaporianers beteende brukar det vid konflikter vara relativt lätt 

att se att de är obekväma. ”De skruvar på sig och blir stela när de är missnöjda med något, 

men de höjer aldrig rösten.” I en konfliktsituation är det av stor betydelse att visa förståelse 

för singaporianen även om åsikten inte delas, det visar på respekt och gör att relationen inte 

skadas av oenigheten. Situationer som dessa löses ofta lättare om relationen är väletablerad 

och parterna känner varandra sedan ett tag tillbaka.

Singaporianerna är gruppmänniskor, men inte i lika stor utsträckning som kineser. Vidare 

vågar de sällan ta egna beslut eller initiativ utan måste fråga en högre chef. Vissa mindre 

betydelsefulla beslut kan tas om det är inom deras ansvarsnivå, men så fort de känner sig 

osäkra frågar de en högre uppsatt person. Detta bidrar givetvis till tidigare nämnda problem 

att beslutsprocessen fördröjs. Bortsett från detta anser Oskarsson dock att singaporianen är 

relativt självgående, men de följer de mallar och instruktioner de fått mycket noga. ”I Sverige 

ses generellt information om hur saker ska göras som en guide, som inspiration, medan det i 

Singapore ses som sanning.”  Singaporianer har ett visst motstånd till nya idéer och 

förändring. De lyssnar vanligen på de förslag som kommer fram, men ändrar sällan sin egen 

uppfattning om hur det ska gå till och om vad de vill ha. Gäller det exempelvis utförandet 

eller utformningen på produkten har de oftast en tydlig bild om vad de förväntar sig att den 

ska lösa. 
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På singaporianska företag är hierarkierna starka, vikten som läggs vid status märks tydligt, det 

är inte svårt att direkt se vem som är chef. Ofta är det också så att de som har högst rang också 

kan mest.

För en singaporian är arbetet mycket betydelsefullt, det är en central del av livet. Arbetet är 

mycket av en singaporians identitet och det förmedlar status. De är vanligen stolta över sitt 

arbete, men är inte direkt trogna sin arbetsgivare. ”Får de ett jobb med bättre betalt någon 

annanstans byter de direkt”.

Singaporianer är vana vid att arbeta med västerlänningar och sättet de handlar och beter sig på 

i affärssituationer. Dessutom fungerar engelskan överallt i Singapore vilket underlättar för en 

som svensk. Svenskar har inget negativt rykte, men möjligen kan de ibland uppfattas som för 

raka, för ”direkt på”.

4.3 Personlig kommunikation med Gunnar Broberg, Singapore 7/4 2008.

Broberg började arbeta i Singapore 1972, han blev då ansvarig för Electrolux första kontor i 

Asien, som ett år tidigare hade startats upp av en agent. Följande år utvecklade han företagets 

verksamhet i hela Sydostasien samt Indien, Pakistan, Kina och Taiwan. 1998 köpte han ut 

Lux Malaysia/Singapore av Electrolux och har sedan dess byggt ut verksamheten. Broberg 

har haft många relationer med singaporianer under åren, främst kundrelationer, men också 

anställda. 

Under sina år i Sydostasien har Broberg lärt sig hur viktigt det är att förstå singaporianens sätt 

att arbeta och agera i olika situationer. Vid uppbyggnaden av en relation är det av stor vikt att 

vara medveten om att Singaporianen alltid är misstänksam mot en främling. Det bör läggas 

energi och tid på att vinna deras förtroende, ”lyckas man med det så sitter det där ganska 

starkt och man har goda förutsättningar för en lång relation”. Dock tar det inte lika lång tid 

att bygga upp en relation i Singapore som i Kina. ”I Kina görs inga affärer förrän man 

träffats tre gånger, i Singapore har de väl inte tid att vänta så länge, men det finns helt klart 

spår kvar av detta.” För en singaporian är ärlighet viktigast, att de kan lita på personen de gör 

affärer med.

Singaporianer är ofta mycket ologiska i sitt sätt att tänka. ”Om man ska ta sig från A till B 

väljer svensken att gå den närmaste vägen medan singaporianen alltid går en omväg, och de 
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tycker att deras väg att gå är den smarta.” Det är svårt att styra dem, de vill gå sin egen väg 

”men man kan alltid försöka peka”. Svenskar är uppfostrade till att tänka logiskt till skillnad 

från singaporianer.

Vidare är svensken i större utsträckning ”rakt på”, singaporianen är mer komplicerad. I 

affärer svenskar emellan är avtal på en sida tillräckligt medan singaporianer många gånger 

kräver avtal på 40-50 sidor. Förhandlingar tar väsentligt längre tid, ”det ska ältas och ältas 

och de slutar aldrig förhandla”. Singaporianer är talangfulla affärsmän, de är envisa och får 

ofta vad de vill ha. Detta betyder dock inte att de är livliga och högljudda, tvärtom är de tysta 

och försiktiga när de gör affärer. De är generellt sett mycket inbundna, de visar inte gärna 

känslor.

I Singapore präglas företagen av hierarki, och vad som mer är tydligt är att singaporianer har 

svårt för att bygga strukturerade organisationer, de har problem med att lita på personer och 

att delegera vilket leder till att alla lägger sig i allt. På grund av detta fungerar det inte att ta 

beslut på lägre nivåer. Till möten skickas ofta flera personer, men ofta saknar de befogenhet 

att ta beslut, förhandlingen blir på det sättet väldigt utdragen eftersom de måste få godkänt 

från högre uppsatta personer. I Sverige uppmuntras det till och med på många företag att ta 

egna beslut, det saknas helt i Singapore. 

Bland singaporianer finns det en rädsla att ”tappa ansiktet”, uppstår en konflikt tas den 

omhand diskret och inte inför andra. Det kan vara förödande att tillrättavisa någon öppet.

En annan svårighet är att singaporianer inte alltid säger vad de menar. ”Ofta säger de ja när 

de menar nej, de säger det de tror att jag vill höra.” Däremot håller de vad de lovar när 

relationen är väl uppbyggd, ”då anses ett handslag lika viktigt som ett kontrakt”.

Singaporianen är individualister i jämförelse med andra asiater. ”Om du tar en kines mot en 

japan så vinner kinesen normalt sätt. Tar du tio kineser mot tio japaner så vinner japanen 

varenda gång.” Men generellt sett är de gruppmänniskor, jämfört med svenskar till exempel.

Det är väldigt ovant för en singaporian att ta egna initiativ, de är inte speciellt självgående. De 

är inte vana vid att någon litar på dem och de är mycket rädda för att begå misstag. Broberg 

väljer att citera sin före detta chef Hans Wertén för att betona skillnaden: ”De chefer som 
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aldrig gör något fel, de ska jag avskeda först för de tar aldrig några risker och prövar aldrig

att ta egna initiativ. Man måste acceptera att folk gör fel.” Denna acceptans går inte att finna 

i Singapore. Det finns bland Singaporianer ett motstånd till förändring, de föredrar att göra det 

på sitt sätt. Nya idéer går dock att sälja in, lättast görs det genom att få dem att tro att det är 

deras egen idé.

Vanligen byggs en personlig relation upp med någon på företaget, faktumet att singaporianer 

ofta byter arbete försvårar därför affärerna ibland. Anställdas lojalitet mot företaget är låg om 

det inte är ett familjeföretag. ”Får du 50 dollar extra på ett annat företag så betyder det mer 

än relationen till din arbetsgivare.” Däremot är de hårt arbetande, de lever för sitt arbete. 

Status är otroligt viktigt i Singapore och arbetet kan bidra till detta, titlar används frekvent.

Respekten för vita människor finns fortfarande kvar, trots att de nu är vana vid 

västerlänningar ser de upp till dem. Samtidigt är de mycket stolta över att vara singaporianer, 

över vad de åstadkommit, och de har mycket höga tankar om sig själva. ”De tycker att de 

själva är jävligt smarta.” Svenskar spenderar för mycket enligt dem, men generellt har 

svensken ett bra rykte i affärsvärlden.

4.4 Personlig kommunikation med Alexander Olsson, Singapore 15/4 2008.

Olsson har arbetat på Golf Agency Company (GAC) i Singapore i två år. Hans position på 

företaget är Key Account Manager, vilket innebär att han ägnar sig helt åt att vårda relationen 

till företagets viktigaste kunder. Tidigare arbetade han på försäljningsavdelningen med 

huvuduppgift att träffa nya potentiella kunder i Singapore.   

Det som Olsson anser vara viktigast i en affärsrelation med en singaporian är att ha tålamod. I 

till exempel grundandet av en relation krävs ofta flera samtal, e-mail och besök för att 

singaporianen ens ska komma ihåg en, det kräver envishet. Singaporianer har heller inget 

behov av att ha en vänskaplig relation till sina affärspartners, det är viktigt för dem att lätt 

komma överens, men att umgås på fritiden är ovanligt. Skulle parter träffas över till exempel 

en golfrunda eller en middag ska affärerna dock inte tas upp.

Det som kan vara svårt i en relation med en singaporian är att det ofta behövs ”pushas på” och 

följas upp. ”Om en kund bestämt leverans till klockan 10.30 en dag måste vi ringa och kolla 

en halvtimma innan så att transporten verkligen är på väg, så att inte kunden ringer klockan 
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elva och undrar var varorna är.” Det går inte alltid att lita på en singaporian och ofta kräver 

de mer pålitlighet av motparten än vad de står för själva. Att ständigt behöva kontrollera och 

följa upp är tidskrävande. En annan svårighet är att de inte är speciellt självgående, det krävs 

väldigt tydliga instruktioner. ”De gör det som står på listan, vill man lägga till något får man 

bokstavligen skriva till det.” Något som ibland vållar problem är den så kallade ”can-

attityden” som finns i Singapore. Ofta när en singaporian ombes göra något svarar de ”can-

can” vilket betyder att de kan göra vad som efterfrågas, ”inga problem”. Ibland gör de dock 

inte vad de blivit ombedda att göra, ”det är då man får jaga dem”.

Ytterligare en orsak till frustration är att om något blir fel finns det plötsligt ingen ansvarig, 

ingen tar på sig misstaget utan det hänvisas till chefen, ”som alltid råkar vara ute”. Om 

chefen slutligen går att nå lyder svaret alltid ”det är sådant som händer”, ingen tar ansvar för 

det som hänt, de vill inte bli konfronterade. Generellt undviker singaporianen konflikter. När 

de uppstår tas de upp, men det är av stor vikt att inte visa dem offentligt, det är viktigt att ha 

deras rädsla för att tappa ansiktet i åtanke. Konflikter ska lösas diskret, allmänna utskällningar 

är bannlysta. Singaporianen är rädd för att göra fel vilket gör att de är mycket försiktiga.

Det är relativt enkelt att göra affärer med singaporianer, de är ”väldigt approachable”. Finns 

det ett ekonomiskt utbyte är de alltid mycket öppna för affärer. ”Hela Singapore bygger ju på 

det, landet är som ett stort företag. Allting handlar om business, alltifrån regeringen till 

kaffesäljare, alla har som mål att tjäna pengar.” Status är otroligt viktigt för singaporianen 

och pengar är status. Det talas om fem olika status-C som singaporianen vill uppnå: Career, 

Credit card, Car, Condominium and Club (medlemskap i en ”private club”).

Många anser att singaporianerna är ett mycket hårt arbetande folk. Visserligen lägger de ner 

många timmar i veckan på sitt arbete, deras arbetsdagar är vanligen längre än andra länders, 

men de är inte speciellt produktiva. ”Det svensken hinner med på åtta timmar tar 

singaporianen tio.” Men arbetet är viktigt för dem, de lever för att arbeta snarare än arbetar 

för att leva.

Singaporianer är lojala mot sitt företag på det viset att de oftast gör vad de blir tillsagda eller 

ombedda att göra. Däremot är de inte alls företagslojala vad det gäller att stanna kvar länge på

en arbetsplats. Får de ett bättre erbjudande från en annan arbetsgivare tvekar de inte även om 

det bara gäller ett par dollar i ökad lön. Detta kan bli problem då det ofta etablerats en 
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personlig relation med någon på kundföretaget. ”Om han slutar kan det bli ett slags vakuum.”

Hela relationsuppbyggandet kan då behöva startas om på nytt innan en affär kan bli av. ”Om 

en anställd byter arbete till ett företag inom samma bransch kan det hända att kunden går 

med den personen, alltså när man tappar en anställd kan det även bli att man tappar en 

kund.”

Generellt uppfattar singaporianen svenskar som lojala, hårt arbetande och uppoffrande. De har 

lärt sig att svenskar säger vad de menar och att de står vid sitt ord. De anser också att svenskar 

är duktiga på att informera. ”Misstänker man till exempel att det kan bli problem så talar man 

om det och inte bara låter det dyka upp.” Ibland kan svensken anses lite väl ambitiös och de 

ogillar svenskens sätt att vilja förändra, de blir obekväma om det händer för mycket på en 

gång. ”Det är sällan populärt att effektivisera.”

Singaporianen är en gruppmänniska. De bor i ett land ”där allt serveras på silverfat”, de är 

lättstyrda och är vana vid att det finns regler och instruktioner för allt.

Innan ett möte med en singaporian är det en god ide att försäkra sig om att ”rätt person” 

kommer att närvara på mötet. Organisationerna är ofta väldigt hierarkiska vilket gör att det är 

av stor betydelse att någon som har befogenhet att ta beslut medverkar. Beslutsprocessen tar 

lång tid, bland annat på grund av att det ofta krävs godkännanden från personer på högre 

poster, ”ibland vet de inte ens själva om de har befogenhet att ta ett beslut eller inte och då 

måste de kolla upp det”. Här är det återigen viktigt att ha tålamod. 

Kontrakt skrivs naturligtvis alltid, men i praktiken är det lite ”High Chaparall”. ”De kan 

brytas när som helst om man känner för att till exempel testa en annan leverantör.” Detta kan 

ställa till det en del, men ibland kan flexibiliteten underlätta.

Generellt är singaporianen inte speciellt duktig på att visa känslor och på möten är de ofta 

reserverade. De kommer sällan själva utan ofta är det flera representanter som medverkar vid 

möten. ”För dem är det viktigt med titlar så vid första mötet tar jag med mig min chef för att 

få mer impact.”

Singaporianen ser svensken som stressad, antagligen beror det på skillnaden i hur vi väljer att 

arbeta. Singaporianen har inställningen att ”allt tar sin tid”, medan svensken vill ha undan 
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uppgifter och gör dem snabbt. ”Ofta kommer svensken till ett företag i Singapore med en 

massa energi och det blir mycket springande och nya idéer. Detta kan kännas väldigt 

överväldigande och de ogillar att man lägger sig i hur de gör saker”. Det är vanligt att det 

kommer västerländska chefer som ”har drivet” och ”pushar på” de anställda.

Singaporianer kommer sällan i tid även om de vanligen inte blir mer än en kvart försenade. 

”Hade det inte varit så många västerlänningar här hade det nog varit ännu värre.”
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5 Analys och diskussion

I detta kapitel analyserar vi den insamlade empirin med hjälp av vår tidigare presenterade 

teori. Detta kommer att ske under nedan presenterade rubriker som uppstod i den 

tematisering som utfördes efter den empiriska datainsamlingen. För att undvika upprepning 

kommer vi under denna rubrik att integrera analys med diskussion.

5.1 Individualist kontra kollektivism

I den teori och empiri som samlats in skiljer sig åsikterna åt angående om Singapore är ett 

individualistiskt eller ett kollektivistiskt land. Singaporianerna själva upplever sig som 

individualister (Kau et al., 2004) och Mahizhnan (2004) skriver att i Singapore behandlas 

människor som individer. Trompenaars och Hampden-Turner (1998) skriver att ett 

individualistiskt land kännetecknas av att endast en representant vanligen medverkar på 

möten och att denna har befogenhet att ta beslut, att snabba förhandlingar är önskvärda och att 

eget initiativtagande värdesätts (Trompenaars & Hampden-Turner, 1998). Detta motsätter sig 

helt hur respondenterna upplever den singaporianska situationen. Samtliga respondenter 

(Söderqvist, Oskarsson, Broberg & Olsson) lyfter fram att det inte är ovanligt att det vid 

möten endast närvarar personer utan befogenhet att ta beslut och det framkommer även i 

empirin att singaporianer sällan medverkar med endast en person som representant för 

företaget (Oskarsson, Broberg & Olsson). Det senare stärks även av Teghammer (1997). 

Samtliga respondenter beskriver dessutom singaporianerna, ur ett globalt perspektiv, som 

gruppmänniskor (Söderqvist, Oskarsson, Broberg & Olsson). Hofstede och Hofstede (2005) 

anser även de Singapore som tydligt kollektivistiskt. I de riktlinjer som den singaporianska 

staten satt upp strävar de efter att invånarna ska prioritera samhället före individen vilket även 

det talar för att Singapore skulle vara en kollektivistisk nation. Annat som talar för att 

Singapore skulle präglas av kollektivism är deras strävan efter harmoni, önskar att lätt komma 

överens (Olsson; Teghammer, 1997; Hofstede & Hofstede, 2005) och att det vid möten är 

gruppens talan som framförs, inte individens (Teghammer, 1997; Hofstede & Hofstede 2005).

Trots att singaporianerna anser sig själva vara individualister och att Mahizhnan (2004) 

påpekar att de av staten behandlas som individer, tyder det mesta på att Singapore skulle vara 

kollektivistiskt. I Hofstedes och Hofstedes (2005) dimension angående 

individualism/kollektivism anses Sverige i stor utsträckning som ett individualistiskt land 

vilket då förklarar varför det av svensken upplevs ovant att det på möten medverkar flera 

personer istället för en. Samtliga respondenter (Söderqvist, Oskarsson, Broberg & Olsson) 



49

upplever det omständligt och onödigt fördröjande att de närvarande personerna inte har 

befogenhet att ta beslut. Enligt Hofstede och Hofstede (2005) anses Sverige i högre grad än 

Singapore präglas av en kortsiktig inriktning vilket bland annat innebär att snabba 

förhandlingar föredras, något som förmodligen också bidrar till att svensken upplever 

förhandlingar som utdragna.

5.2 Hierarkiska organisationer

I det empiriska materialet framgår det tydligt att hierarkiska organisationer är vanligt 

förekommande i Singapore (Söderqvist, Oskarsson, Broberg & Olsson) vilket även stärks av 

Mahizhnan (2004). Vidare beskriver Hofstede och Hofstede (2005) Singapore som ett land 

med hög maktdistans och sådana länder präglas av hierarkiskt uppbyggda organisationer. 

Ytterligare kännetecken för ett land med hög maktdistans är att makten i företag ofta är 

centraliserad och underordnande på företag har stor respekt för sin chef (Hofstede & 

Hofstede, 2005). Teghammer (1997) skriver att det i Singapore tar lång tid att göra affärer, 

enligt Söderqvist, Oskarsson och Olsson är hierarkin en av orsakerna till den utdragna 

beslutsprocessen. Ytterligare orsak till att beslutsvägen blir lång är att personer med 

befogenhet att ta beslut sällan medverkar vid möten, respondenterna (Söderqvist, Oskarsson, 

Broberg & Olsson) påpekar därför vikten av att i förväg försäkra sig om att en person med 

den befogenheten kommer att närvara. Olsson poängterar även betydelsen av att ha tålamod, 

han ser det som den viktigaste egenskapen i relationer med singaporianer.

Sverige beskrivs i motsats till Singapore som ett land med låg maktdistans (Hofstede & 

Hofstede, 2005). Ett sådant land kännetecknas bland annat av decentraliserad makt (Hofstede 

& Hofstede, 2005) vilket gör att svensken upplever beslutsprocessen med singaporianer som 

lång och utdragen. Vidare är Sverige ett land där individualism förespråkas i relativt hög 

grad vilket gör att de önskar uppnå resultat på egen hand samt att de vill uppnå det snabbt 

(Trompenaars, 1998). Det senare stärks av Hofstede och Hofstede (2005) som beskriver 

Sverige som ett land med kortsiktig inriktning där snabba resultat uppskattas. Därför upplever 

svensken singaporianernas sätt att på möten endast medverka med personer utan befogenhet 

att ta beslut som ineffektivt.

5.3 Självständighet

I singaporianska organisationer tillåts sällan att misstag görs (Söderqvist & Broberg), ett 

felaktigt beslut eller agerande kan leda till avskedande (Söderqvist). Tre av fyra respondenter 



50

uttrycker att de hos singaporianer upplever en rädsla för att göra fel (Söderqvist, Broberg &

Olsson) och som en följd av detta är singaporianer mycket noggranna (Söderqvist &

Oskarsson) och försiktiga (Söderqvist & Olsson). I enlighet med detta menar Mahizhnan

(2004), Ho et. al. (1998) och Quah (1990) att singaporianer undviker risker. Vidare upplevs 

de som föga självgående (Broberg & Olsson), tystlåtna (Broberg) samt ovilliga att ta egna 

initiativ (Oskarsson & Broberg). Enligt Hofstede och Hofstede (2005) är Singapore ett land 

med relativt hög maktdistans vilket stämmer överens med respondenternas uppfattning då ett 

land inom denna kategori kännetecknas av bristande initiativtagande samt att utvecklande av 

ett självständigt beteende inte uppmuntras. Däremot anser de Singapore vara ett land med 

svagt osäkerhetsundvikande och att människorna i sådana nationer uppmuntras till att testa 

nya situationer (Hofstede & Hofstede, 2005) vilket inte överensstämmer med tidigare nämnda 

uppfattningar om att singaporianen är rädd att göra fel samt ovillig till att ta egna initiativ.

Anställningsosäkerheten i Singapore är en orsak till deras rädsla för att göra fel och denna 

rädsla påverkar deras agerande i affärsrelationer. Eftersom det i svensk uppfostran ingår att 

uppmuntra eget tänkande (Hofstede & Hofstede, 2005) och självständighet (Daun, 1998) 

upplever svensken det som underligt och besvärligt att singaporianen inte är självgående och 

inte tar egna initiativ. Att ingen tar ansvar när fel gjorts (Olsson) beror också det, i alla fall till 

viss del, på det faktum att misstag kan leda till avskedande. Frustrationen inför detta samt 

eventuell irritation över överdriven försiktighet och noggrannhet beror på att det i Sverige i 

mycket högre utsträckning tillåts att göra fel (Broberg) och svensken kan därför ha svårt att 

förstå singaporianens försiktiga inställning.

5.4 Ärlighet

Singaporianer värdesätter ärlighet högt (Söderqvist, Oskarsson, Broberg & Olsson) vilket är 

en egenskap för diffusa kulturer (Trompenaars & Hampden-Turner, 1998). Enligt Olsson 

kräver de dock mer pålitlighet av andra än vad de står för själva. De håller vad de lovar 

(Oskarsson), men säger inte alltid vad de menar (Söderqvist & Broberg). Det senare stärks av 

Yeo (2006) som också förklarar att de inte alltid talar om vad de vet. Han påstår även att

Singaporianer inte är rakt på sak (Yeo, 2006), vilket motsäger den uppfattning som Söderqvist 

och Oskarsson har. Oskarsson påpekar dock att svensken är mer rakt på sak än singaporianen, 

en uppfattning som stärks av Broberg som också upplever att de ibland säger vad de tror att 

motparten vill höra. Oskarsson poängterar vikten av att inte vara alltför direkt i 

kommunikationen med singaporianer, då de trots sin egen rakhet kan uppleva svensken för 
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rak på sak. Olsson upplever att det inte alltid går att lita på en singaporian, dels på grund av 

"can-attityden", dels på grund av att det krävs kontroll, uppföljning att allting görs när det ska 

göras.

Singaporianer såväl som svenskar visar känslor i mycket liten utsträckning (Oskarsson, 

Broberg & Olsson; Phillips-Martinsson 1992) vilket dock inte behöver betyda att de inte har 

känslor eller känner mindre (Daun, 1998). Detta överensstämmer med Hofstedes och 

Hofstedes (2005) klassificering av de båda länderna som svagt osäkerhetsundvikande och 

tyder på att nationerna skulle vara mer neutralt inriktade än känslosamt inriktade 

(Trompenaars, 1998). Att båda länderna föredrar ett tyst och lugnt beteende (Daun, 1998; 

Teghammer, 1997) gynnar relationen då parterna inte lägger några negativa värderingar vid 

det. 

Svenskar har rykte om sig att vara ärliga i den mening att de sällan ljuger (Daun, 1998). Dock 

sägs inte alltid hela sanningen och ibland hålls sanningen inne vilket delvis beror på 

svenskens behov av positiva relationer och samförstånd. Beteendet känns igen hos 

singaporianerna och att de inte alltid säger vad de menar har förmodligen också en liknande 

grund; deras strävan efter harmoni (Olsson). Vid tvärkulturella skillnader är det vanligt med 

missförstånd och ju större skillnad mellan kulturerna, desto större risk är det att de uppstår 

(Adler, 2002). Att svenskar och singaporianer därför värderar ärlighet och kommunicerar på 

liknande sätt underlättar deras relationer med varandra. Svensken uttrycker sällan en åsikt om 

den inte är ärligt menad och det är ovanligt att svensken överdriver (Daun, 1998) vilket 

förmodligen är goda egenskaper i relationer med singaporianer där det läggs stor vikt vid 

ärlighet. Att svensken utgår från att andra också är ärliga kan dock skapa problem eftersom 

singaporianen inte har lika höga krav på sin egen pålitlighet som på motpartens. Att 

singaporianen inte alltid menar vad de säger bör också hanteras med försiktighet då svensken 

vanligen tar andra på orden (Daun, 1998).

5.5 Konservativa

Trompenaars och Hampden-Turner (1998) beskriver Sverige och Singapore som länder med 

ett sekventiellt synsätt på tid, människor med detta synsätt vill följa sina rutiner och ogillar att 

arbeta med parallella projekt. Däremot anser Hofstede och Hofstede (2005) både Sverige och 

Singapore vara länder med svagt osäkerhetsundvikande: människor uppmuntras till att testa 

nya situationer då de är nyfikna på det okända. I den empiriska undersökningen framgår det 
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att respondenterna (Söderqvist, Oskarsson, Broberg & Olsson) upplever singaporianer som 

icke förändringsbenägna, de vill följa sina rutiner och ogillar förändringar som kan komma att 

störa deras process. Dock skriver Kau et al., (2004) att singaporianerna själva anser att de är 

effektiva och kreativa, men han skriver även att singaporianer generellt sätt mer förlitar sig på 

känsla än logiskt tänkande och resonemang. Det senare stämmer överens med Brobergs 

uppfattning om att singaporianer är omständliga på grund av deras ologiska sätt att tänka. Det 

först nämnda däremot motsägs av Olsson då han finner motstånd hos singaporianer gällande 

effektivisering. Ytterligare åsikter som återfinns i empirin gällande singaporianer är att de är 

svårstyrda (Broberg), detta för att de vill att allt ska ske på deras sätt (Oskarsson & Broberg).

Även om Hofstede och Hofstede (2005) samt Trompenaars och Hampden-Turner (1998)

anser att Sverige och Singapore placeras någorlunda likvärdigt på skalan i respektive 

dimension framkommer det i empirin åtskilliga skillnader länderna emellan. En orsak till att 

dessa skillnader upplevs länderna emellan är att det i de olika kulturerna finns olika 

uppfattningar om vad effektivitet är. Respondenterna uppfattar singaporianernas ovilja till 

förändring ineffektivt, medan Phillips-Martinsson (1992) menar att andra länder uppfattar 

svenskar som oflexibla och därmed ineffektiva bland annat genom den stora vikt som läggs 

vid klockslag samt deras punktlighet.

5.6 Konflikter

Som konstaterats ovan är Singapore ett land med huvudsakligen kollektivistiska värderingar 

och i sådana länder eftersträvas harmoni (Hofstede & Hofstede, 2005). Detta eftersträvas även 

i Sverige (Daun, 1998), trots att det i hög utsträckning är ett individualistiskt land (Hofstede 

& Hofstede, 2005), och det tillsammans med svenskens behov av positiva relationer (Daun, 

1998) förklarar deras likvärdiga förhållande till konflikter. Dessutom placeras länderna 

likvärdigt på skalan för hur känslor uttrycks (neutralt kontra känslosamt) (Trompenaars & 

Hampden-Turner, 1998) Samtliga respondenter (Söderqvist, Oskarsson, Broberg & Olsson) 

beskriver att konflikter hanteras diskret av singaporianer och även svenskar undviker öppna 

konflikter (Daun, 1998). I kollektivistiska kulturer anses det ofint att förolämpa andra och det 

finns en rädsla för att tappa ansiktet (Hofstede & Hofstede, 2005). Denna rädsla lyfts fram 

även i det empiriska materialet (Söderqvist, Broberg & Olsson). Både Singapore och Sverige 

anses vara feminina länder och i sådana kulturer föredras att konflikter löses genom 

kommunikation och med kompromisser som passar alla inblandade (Hofstede & Hofstede, 

2005) vilket överensstämmer med bådas strävan efter harmoni och positiva relationer.
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Att svenskar och singaporianer till stor del har en liknande syn på hur konflikter bör hanteras 

underlättar i relationen. Svenskens ovilja att konfrontera andra människor öppet gör det 

mindre troligt att de utsätter singaporianer för att tappa ansiktet. Nackdelen med de båda 

ländernas sätt att hantera konflikter är risken att nödvändiga konflikter uteblir, att affärerna 

blir lidande på grund av att parterna undviker att diskutera sina oenigheter öppet.

5.7 Förhållande till arbetet

Sverige anses i större utsträckning än Singapore vara av specifik kultur och är därmed mer 

angelägna om att skilja på arbete och fritid (Trompenaars & Hampden-Turner, 1998). Som 

tidigare nämnts anses både Sverige och Singapore vara svagt osäkerhetsundvikande länder 

(Hofstede & Hofstede, 2005). Kännetecken för detta är nyfikenhet på det okända vilket även 

genererar i att anställda ofta byter arbete (Hofstede & Hofstede, 2005). Att singaporianer ofta 

byter arbete stärks även i empirin då samtliga respondenter upplever singaporianen som föga 

företagslojala (Söderqvist, Broberg & Olsson). Enligt Mahizhnan (2004) har singaporianer 

mycket lite förtroende för sin arbetsgivare vilken de inte känner någon förpliktelse till. En 

orsak till det bristande förtroendet är distansen som vanligen finns mellan chef och 

underställd (Mahizhnan, 2004). Singapore är ett land med hög maktdistans och tydliga 

hierarkier med centraliserad makt (Hofstede & Hofstede, 2005) där chefer inte kan delegera ut 

arbete då de inte litar på sina underställda (Broberg). Att underställda och chefer inte har 

något ömsesidigt förtroende för varandra samt att det i Singapore, enligt Söderqvist, inte finns 

någon anställningstrygghet är orsaker till att singaporianer i regel inte är företagslojala. Båda 

nationerna är enligt dimensionen för osäkerhetsundvikande nyfikna på okända situationer 

(Hofstede & Hofstede, 2005) och ser utmaningar och självständighet som önskvärt (Daun, 

1998; Kau et al., 2004). Däremot finns det skillnader i hur detta ter sig. Svenskar, som tillhör 

ett land med låg maktdistans, möter utmaningar i arbetet i den mån att det är vanligt med 

decentraliserad makt, de får vara med och ta beslut och det finns ett ömsesidigt förtroende 

mellan anställd och chef (Hofstede & Hofstede, 2005). Singaporianer däremot har inte samma 

frihet på arbetet och tillfredställer sitt behov av utmaningar på annat sätt, däribland att 

frekvent byta arbete. På senare år har dock både löner och anställningstryggheten ökat, detta 

tror Mahizhnan (2004) kan göra att singaporianer blir mer företagslojala.

Att singaporianer måste tillfredställa sitt behov av utmaningar genom att byta anställning ofta 

är negativt för svensken. Detta eftersom singaporianer vanligen vill bygga upp en personlig 
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relation innan affärer kan komma till stånd (Hofstede & Hofstede, 2005; Teghammer, 1997; 

Trompenaars & Hampden-Turner, 1998; Söderqvist & Broberg). Då ens kontakt på företaget 

slutar kan detta betyda att relationen måste byggas om på nytt igen. Detta är både 

tidskrävande, något som svensken enligt Phillips-Martinsson (1992) inte föredrar, och kräver 

mycket tålamod (Olsson). 

Mahizhnan (2004) beskriver singaporianer som ett folk med relativt låg arbetsmoral. Detta 

motsägs dock av empirin, där tre av fyra respondenter (Söderqvist, Broberg & Olsson) menar 

att singaporianer har arbetsmoral i den mån att de arbetar hårt och gör det de ska. Att 

singaporianer generellt sett har långa arbetsdagar behöver dock inte enligt Olsson betyda att 

de arbetar hårdare utan det kan bero på deras låga produktivitet och effektivitet.

Sverige och Singapore anses vara feminina länder; människor arbetar för att leva, de lever inte 

för att arbeta (Hofstede & Hofstede, 2005). I empirin ger dock alla respondenter (Söderqvist,

Oskarsson, Broberg & Olsson) indikationer om att det i Singapore skulle vara det motsatta, att 

de lever för att arbeta. Denna motsägelse skulle kunna beror på att Hofstede och Hofstede 

(2005) placerar Sverige högre upp på feminitets-skalan än Singapore; svensken upplever 

alltså att singaporianer har inställningen att de lever för att arbeta eftersom de själva i större 

utsträckning har motsatt inställning.

5.8 Status

I länder med hög maktdistans, såsom Singapore, uppfostras barn till att respektera äldre 

personer och personer med högre status (Hofstede & Hofstede, 2005). Teghammer (1997) 

menar att denna respekt för andra följer med genom hela livet och det ses som något 

betydelsefullt. Eftersom människor känner denna respekt inför människor med status kommer 

det sig naturlig att människor själva försöker uppnå en hög ställning. Detta stärks av empirin 

där samtliga respondenter påpekar singaporianernas besatthet av status både på ett privat och 

yrkesmässigt plan (Söderqvist, Oskarsson, Broberg & Olsson). Singaporianer fokuserar 

mycket på titlar (Trompenaars & Hampden-Turner, 1998) och deras arbete är en viktig del för 

dem när det gäller att uppnå status (Söderqvist, Oskarsson, Broberg & Olsson). De strävar 

efter att få ett arbete med hög titel och hög lön då de identifierar sig med detta (Söderqvist,

Oskarsson, Broberg & Olsson). Enligt Ho et al., (1998) och Kau et al., (2004) värdesätter 

singaporianer pengar högt och de har ett fanatiskt förhållande till dem. Olsson menar att de 

använder pengarna för att köpa saker som ytterligare visar på deras status. I en specifik kultur 
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som Sverige är det inte viktigt med titlar och människor identifierar sig inte med sitt arbete på 

samma sätt som människor gör i Singapore (Trompenaars & Hampden-Turner, 1998). Om 

den svenska affärsmannen själv inte besitter tillräckligt hög position i företaget kan det vara 

fruktbart att på första mötet ta med en person med hög titel och status (Olsson). Oskarsson 

poängterar att de högt uppsatta personerna i organisationer är oftast de som kan mest. Denna 

sort status är vad Trompenaars och Hampden-Turner (1998) benämner som tillskriven, den 

fås genom kunskaper och erfarenheter. 

Eftersom människor i Singapore inte vill bli förolämpade offentligt för att de då ”tappar 

ansiktet” är det vikigt att ha detta i åtanke på möten, i förhandlingar och vid konflikter 

(Söderqvist, Oskarsson, Broberg & Olsson).

5.9 Relationer

Singaporianer har i regel ett större behov än svenskar av att skapa en vänskaplig relation när 

affärer ska göras (Söderqvist & Broberg). Detta är i enlighet med Hofstedes och Hofstedes 

(2005) och Trompenaars och Hampden-Turners (1998) klassificering av Singapore som ett 

kollektivistiskt land. De senare (Trompenaars & Hampden-Turners, 1998) presenterar också 

kulturen i Singapore som mer diffus än den svenska vilket också stärker uppfattningen om att 

singaporianerna skulle lägga större vikt vid vänskapliga relationer. Att Oskarsson tydligt 

uttrycker att han inte upplevt något behov hos singaporianer att bygga andra relationer än de 

affärsmässiga kan bero på hans korta tid i Singapore. När han startade sitt arbete med 

Singapore Airlines var relationen redan etablerad företagen emellan vilket antagligen innebär 

att behovet av förtroende redan tillfredsställts. Söderqvist arbetar med samma kund och 

upplever behovet av den sortens relation vilket talar för att det skulle förhålla sig på detta sätt. 

Olsson upplever inte heller singaporianerna angelägna om att ha en vänskaplig relation, 

däremot poängterar han att det är mycket viktigt för dem att lätt komma överens. Även 

Teghammer (1997) lyfter fram deras behov av harmoni och samförstånd. Olsson framhåller 

vikten av tålamod vid relationsuppbyggande med singaporianer och Broberg belyser också 

betydelsen av att arbeta hårt för att skapa förtroende i början av en relation. Den svenska 

kulturen är till stor del individualistisk vilket gör att svenskar ser snabba resultat som 

önskvärda (Trompenaars & Hampden-Turner, 1998), en egenskap som även Hofstede och 

Hofstede (2005) applicerar på Sverige då de beskriver landet som en nation med kortsiktig 

inriktning. Det förklarar varför Olsson påpekar tålamod som extremt viktigt. I 

individualistiska kulturer kommer affärsrelationen i första hand (Hofstede & Hofstede, 2005) 
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vilket förklarar varför svensken upplever processen med singaporianer som utdragen. 

Svenskar föredrar att arbets- och privatliv skiljs åt (Daun, 1998) vilket gör tydligt varför de 

önskar hålla relationen affärsmässig. Detta tillsammans med den sociala press de känner 

(Daun, 1998) samt att de är svåra att lära känna (Phillips-Martinsson, 1992) försvårar 

relationerna nationerna emellan. Vad som dock är till fördel är kulturernas liknande behov av 

harmoni och samstämmighet (Daun, 1998; Quah, 2004; Teghammer, 1997).
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6 Slutsats

Under denna rubrik kommer vi att presentera våra slutsatser om den undersökta kulturen 

samt svaret på vår problemformulering: Hur påverkar svenskens nationalkultur relationen till 

utländska affärsmän?

I vår studie har det framkommit att det i den svenska nationalkulturen finns egenskaper som 

är värda att lyfta fram såväl som egenskaper som bör tonas ner i affärsrelationer med 

människor i annan kultur.

Svenskens undvikande av konflikter kan naturligtvis vara negativt för förhandlingen på det 

sätt att det kan få som följd att svensken håller tillbaka sina önskemål och krav till fördel för 

strävan efter samstämmighet och positiva relationer. I själva relationen med människor från 

kulturer där konflikter undviks och behandlas diskret är det tvärtom i huvudsak positivt, att 

samstämmighet och harmoni eftersträvas av båda parter gör det lättare att komma överens och 

därmed få en positiv relation. Svenskens inställning i denna fråga minskar också risken att 

utsätta någon för att ”tappa ansiktet” vilket förekommer i kulturer med stort kinesiskt 

inflytande.

Att svensken är ärlig och dessutom har ryktet om sig att vara det gynnar relationen med 

människor i kulturer där ärlighet och pålitlighet ses som den viktigaste faktorn för att affärer 

kan göras. I andra kulturer kan svenskens ärlighet ses som blåögt, men ses alltså som en 

fördel i relationer där motparten premierar ärlighet. Svensken bör dock vara medveten om att 

de även i dessa kulturer kan uppfattas som för rakt på sak.

I kulturer med svagt osäkerhetsundvikande uttrycks inte känslor i hög utsträckning och i 

relationer till människor i sådana kulturer är svenskens tysthet inte negativ. Denna egenskap 

upplevs i en del andra kulturer som ett tecken på ointresse och obeslutsamhet, men i 

Singapore och andra länder med svagt osäkerhetsundvikande ses det alltså tvärtom som ett 

bra karaktärsdrag.

I svensk kultur föredras i regel snabba avslut vilket får som följd att förhandlingar med 

motparter från kulturer som i större utsträckning är kollektivistiska och, eller, med mer 

långsiktig inriktning för svensken upplevs som utdragna. Det är här viktigt att svensken 
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sänker sina krav och önskemål på att det ska gå fort och istället försöker förstå och acceptera 

varför den mer tidskrävande processen föredras av motparten. Tålamod är mycket viktigt i 

sådana relationer. Svensken är ovan vid den centraliserade makt som råder i länder med hög 

maktdistans, svensken ser det som ineffektivt att det vid möten endast medverkar personer 

utan befogenhet att ta beslut. I kulturer där rutiner anses betydelsefulla och förändringar och 

avvikelser av dessa ogillas och upplevs som oroligt bör svensken dock anpassa sig efter 

motpartens sätt att processa, svenskens önskan att effektivisera och förnya uppskattas inte och 

får som följd att svensken uppfattas som för direkt och för pådrivande. Det är av stor vikt att 

inse att anställda i länder med ovan nämnda kultur sällan har samma befogenhet som anställda 

på samma nivå i svenska företag. Att ta reda på vilken rätt olika personer i företaget har att 

fatta beslut förenklar relationen och vetskapen om anledningen till att förhandlingarna blir 

utdragna underlättar tålamodet. 

Människor i kollektivistiska kulturer är dessutom sällan uppfostrande till att ta egna initiativ 

vilket även det bidrar till att förhandlingarna upplevs mer ineffektiva i svenskars ögon. Till 

detta hör även deras rädsla att göra fel, i Sverige finns en större acceptans för misstag och ses 

i många fall som källa till ny kunskap. Dessutom är anställningstryggheten betydligt mer 

utvecklad i Sverige än i de flesta andra länder och det är viktigt att inse att det i många fall 

kan vara detta som hämmar initiativförmågan. För att övervinna detta hinder bör svensken 

vara väldigt tydlig, generös med information och ha svar även på mycket detaljerade frågor, 

detta för att övertyga motparten om att denne inte gör något misstag.

Som ovan nämnts upplevs vanligen inte svenskens tysthet som negativ i kulturer med svagt 

osäkerhetsundvikande, att de är blyga däremot samt att de föredrar att separera arbets- och 

privatliv kan dock påverka relationen negativt då vänskapliga relationer förespråkas i 

kollektivistiska och diffusa kulturer. För att bättre lyckas i förhandlingar med människor i 

dessa kulturer bör svenska affärsmän försöka ha överseende med motpartens krav på 

vänskaplig relation innan affärer kan göras. Deras blyghet och ovilja att dela med sig av det 

privata är ett hinder i relationer med personer från dessa kulturer som bör försöka övervinnas.

Svenskar bör vara försiktiga med att ta andra människor på orden, vilket kännetecknar 

svenskar, då det är vanligt att människor inte menar vad de säger eller säger vad de menar. Ett 

tydligt exempel på detta är den singaporianska ”can-attityden”; även om människor uttrycker 
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att de ska göra något är det inte säkert att det blir gjort, i vissa situationer behövs det kontroll 

och uppföljning.

I affärer med människor i kulturer där det inte råder företagslojalitet på samma nivå som i 

Sverige bör svensken vara medveten om risken att endast etablera en stark kontakt med en

representant från företaget. I kulturer som samtidigt i huvudsak är kollektivistiska, och 

därmed ofta medverkar med flertalet personer vid möten och förhandlingar, bör det tas vara 

på möjligheten att skapa relationer med fler personer. 

Svenskens extrema förhållningssätt till tid kan också bli ett hinder i kulturer i länder med 

annorlunda syn på tid. Det svensken upplever som effektivt med sin punktlighet ses i många 

andra kulturer som oflexibelt och ineffektivt. Vetskap om att den svenska synen på tid 

vanligen uppfattas så undviker irritation i relationen och att misstolkning av detta 

förhållningssätt uppstår då svensken kan minska på sin punktlighet och ha överseende med att 

motparten antagligen inte styrs lika hårt av exakta tider.

I kulturer med hög maktdistans, där det läggs större vikt vid status än vad det gör i Sverige 

bör svenska företag var mer noggranna med vem de väljer ska representera företaget, det är 

viktigt för motparten i dessa kulturer att det är någon de anser betydelsefull. Det är också 

viktigt att förstå värderingen av titlar i dessa kulturer och att se över sin egen titel samt 

översättningen av den för att underlätta för relationen.

Svenskens nationalkulturella särdrag kan sällan placeras som enbart positiva respektive enbart 

negativa i relationer med utländska affärsmän. Ofta har de positiv verkan i ett avseende, men 

bör tonas ner i ett annat. Viktigast är att vara medveten om de nationalkulturella egenskaper, 

värderingar och attityder som präglar svenskens agerande och beteende och utifrån det 

anpassa sig i syfte att skapa och underhålla en affärsrelation.
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7 Förslag till vidare forskning

I detta kapitel kommer vi att presentera intressanta områden att forska vidare på gällande 

ämnet nationalkultur. Under arbetet med vår uppsats kom vi på nya intressanta vinklar att 

undersöka nationalkultur och dess egenskaper och påverkan.

När vi sökte efter litteratur till denna studie angående fakta om Singapores nationalkultur fann 

vi det väldigt svårt att hitta någon. Många författare tvistar om ifall Singapore verkligen har 

en unik gemensam kultur för hela landet eller om det är en blandning av allting eftersom det 

är ett mångkulturellt land. I den befintliga litteraturen står det ofta att den singaporianska

kulturen nästintill kan likställas med den kinesiska för att det är det folkslag som är 

majoriteten i landet, nästan 80 procent. Dock vill singaporianerna med kinesiskt ursprung inte 

veta av att de skulle likställas med kineser då de påstår att det finns stora skillnader i deras sätt 

att agera och värderingar länderna emellan. Vi anser det därför intressant att göra en 

djupgående undersökning angående Singapores nationalkultur. Att fastställa vad som kan vara 

typiskt singaporianskt.  

När vi avslutade våra intervjuer hade vi alltid som en sista fråga till respondenterna om hur de 

uppfattade att andra kulturer, i detta fall singaporianer, uppfattar svenskar. I alla fyra fallen 

fick vi ett positivt svar. Detta ger möjligheten att undersöka om det är bra att lansera sina 

produkter och tjänster under märken som är starkt förknippade med Sverige och svenska 

nationalkulturella egenskaper. 
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Bilaga 1

Intervjuguide 

Singaporianska kännetecken
Vilka egenskaper skulle du säga utmärker en singaporiansk affärsman?
Vad upplever du att en singaporian värdesätter i en relation?
Hur hanteras konflikter?
Går det att lita på Singaporianen?
Hur viktigt är det att inte tappa ansiktet?
Håller de vad de lovar?
Menar de vad de säger?

Skillnader och likheter
Vad har du upplevt för svårigheter i relationer med singaporianer?
Finns det några misstag som är lätta att göra?
Vad tycker du är den största skillnaden mellan att göra affärer/samarbeta med singaporian 
jämfört med en svensk?
Vet du någonting om hur du som svensk uppfattas av singaporianer?
Vad är största orsaken till oenighet?

Anpassning
På vilket sätt måste du anpassa dig i en relation med en singaporian? 
Vad har du lärt dig att man bör tänka på vid uppbyggandet av en relation med en singaporian?
Vad anser du att man bör tänka på i underhållandet av en relation med en singaporian?
Kan du säga rakt ut vad du tycker till en singaporian?

- Individualist eller ”gruppmänniska”? Mycket fokus på jaget?
- Självständig eller tar egna beslut? 
- Långa/korta beslutsvägar? Vågar de göra något på egen hand? 
- Är singaporianerna självgående? 
- Lång/kort tid att få till ett kontrakt jämfort med Sverige?
- Spelar personkemin mer eller mindre roll? 
- Måste man ha vänskapsrelation innan affärer kan göras? 
- Status och respekt för äldre? 
- Familj vs jobb – lever för att arbeta eller arbetar för att leva? 
- Visar de känslor? 
- Vill dem ha det på det gamla vanliga (traditionella) sättet eller kan de tänka sig att 

kasta sig ut i ovissheten? 
- Har man relation med företaget eller med en person? Hur fungerar det när folk byter 

jobb hela tiden? 
- Arbetsmoralen, är det lata eller arbetsmyror? 
- Uppfattar singaporianen svenskar som stressade?


