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Abstract 

In this globalised world of today, more and more companies are more or less forced to 

enter the international markets due to the growing competition on their domestic 

market. This can be an opportunity but for a lot of small and medium sized companies 

it is more percieved as a threat. Small and medium sized companies have less 

resourses to spare and for them it’s a greater risk of going under if something would 

not go their way.  

 

The purpose of this study is to find out how great of a problem these small and 

medium sized companies sees culture as, when internationalising. 

 

This is a qualitative study in which the researchers have interviewed the president of 

the company Playsam and two colleagues of his in Australia and China.  
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Sammanfattning 

I dagens krympande värld så tvingas allt fler företag ut på den internationella 

marknaden. Detta kan vara problematiskt för många små och medelstora företag då de 

saknar de resurser de behöver för att skaffa sig information om de nya marknaderna 

och deras kultur. Kulturen kan vara det som gör att företagen misslyckas, den kan 

även vara skälet till att de inte ens vågar försöka.  

 

Hofstedes modell om nationalkultur används som huvudteori i denna studie, men även 

fler teorier har studerats och jämförts med det empiriska materialet. De områden som 

studeras i huvudsak är kultur och globalisering och i uppsatsen dras paralleller mellan 

dessa två.   

 

Syftet med denna studie är att ta reda på vilka problem små och medelstora företag ser 

med kultur vid internationalisering samt hur dessa problem kan lösas. För att nå detta 

syfte så har forskarna arbetat efter denna problemformulering:  

 

”Vilka problem, anser små och medelstora företag, finns på grund av kulturella 

skillnader vid internationell marknadsföring och hur kan dessa problem motverkas?” 

 

Detta är en kvalitativ fallstudie där forskarna har valt ett specifikt fall och intervjuat 

VD:n för Playsam som är ett företag som designar och tillverkar exklusiva leksaker. 

Även två medarbetare till Playsam i Shanghai och Australien har intervjuats för att få 

en bredare bild av kulturen.  

 

Nyckelord: Nationell kultur, Internationalisering, Globalisering, SME 
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Kapitel 1 

Problemställningens bakgrund och studiens inriktning 

I detta kapitel redovisas studiens riktning och ämnesområde och ger en bakgrund till 

undersökningen och dess problemställning. 

 

Som Emily Kennedy upptäckte, som finns citerat i ”kvalitativ forskning i praktiken”, 

så är det ofta våra egna livserfarenheter som drar oss till särskilda ämnen och 

undersökningsmiljöer. Forskningsfrågeställningar växer inte fram ur ett vakuum eller 

ur tycke och smak utan de är djupt sammanflätade med forskarnas engagemang i 

yrkesliv och samhälle (Ely, 1991). Vi, som internationella studenter, har stött på 

många kulturella skillnader genom våra studier ute i Europa och därigenom har 

intresset för detta ämne växt. Trots att världen krymper som resultat av förbättringar i 

transport och informationssystem så är fortfarande värderingar och attityder relativt 

oförändrade. Det innebär att man alltmer kommer i kontakt med människor från olika 

länder och kulturer med värderingar som skiljer sig från de egna. Kulturell 

inkompetens kan lätt orsaka miljardförluster på grund av misslyckade affärer 

(Czinkota & Ronkainen, 1995). För små och medelstora företag1 är det extra riskabelt 

eftersom de har färre resurser så ett nederlag kan innebära konkurs för företaget. 

 

1.1. Problembakgrund 

Internationell marknadsföring har blivit viktigare för företag världen över på grund av 

globaliseringen. Det finns tre större skäl för att företag påverkas av detta. Den 

utländska marknaden har blivit en större del av den totala världsmarknaden, utländska 

konkurrenter ökar sin marknadsandel på andra marknader, och utländska marknader 

kan bli en viktig resurs för att skapa skalfördelar (Terpstra & Sarathy, 1997). Något av 

det svåraste en global marknadsförare kan göra är att bedöma hur kulturen påverkar 

deras verksamhet (Jeannet & Hennesey, 2004). Många nybörjare på exportmarknaden 

underskattar även effekten av kulturskillnader vilket gör att det kan leda till problem 

(Branch, 2006). Eftersom kulturen präglar alla element i marknadsförings mix - 

produkt, pris, plats och påverkan så är det extra viktigt att ta hänsyn till den och förstå 

den (De Burca et al, 2004). Kultur är en självklar källa till olikhet. Denna olikhet kan 

användas som fördel, om man förstår den, men det kan vara svårt att förstå de 
                                                 
1  Enligt EU är ett litet företag ett med färre än 50 anställda och ett mellanstort företag är ett företag 
med färre än 250 anställda. Inom EU är 99 % av alla företag SME´s (Hollensen, 2007). 
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underliggande attityderna och värderingarna som konsumenter i andra länder har och 

då kan det istället leda till problem (Hollensen, 2007). Att anpassa sig efter sin nya 

marknad är viktigt inom internationell marknadsföring. Det innebär till större del att 

det är viktigt att acceptera och inte bara tolerera de kulturella skillnaderna. Det är inte 

frågan om att helt rätta sig efter kulturen utan mest vara medveten om skillnader och 

särskilt de som kan skapa missförstånd (De Burca et al, 2004). Det är dock viktigt att 

vara aktsam med att anpassa sig för mycket efter kulturskillnader då märket och 

imagen kan försvagas (Kunde, 2000). En svårighet när man försöker förstå och 

jämföra andra kulturer är begreppet etnocentrism som kan jämföras med egocentrism. 

Vi är alla mer eller mindre fångar i vår egen kultur och det kan vara svårt att bortse 

från våra egna kulturella mönster när vi försöker få förståelse för andra kulturer. I 

extrema fall ses det egna landet som bättre och även mer tillförlitligt än andra länder 

(de Mooij, 2005). 

Hofstede har gjort studier om skillnader i nationell kultur och han anser att kulturen är 

fast i gamla värderingssystem och är stabil över en lång period, han hävdar alltså att 

trots att världen globaliseras kommer våra preferenser inte att standardiseras 

(Hofstede, 2001). En studie gjord av Levitt framhäver argumentet för global 

standardisering där han menar att utvecklingen i resor och teknologi leder till 

standardisering i preferenserna och därmed bryts den kulturella distansen ned. Han 

argumenterar även för en homogenisering i smaker mellan kulturer (Levitt, 1983).            

 

1.2. Syfte och problemformulering 

Denna uppsats ska undersöka om kulturskillnader anses vara ett problem för små och 

medelstora företag som går ut på utländsk marknad och hur stort detta problem är. 

Den ska även undersöka vad företag gör för att motverka detta problem och möjligen 

hitta fler lösningar. Eftersom det är ett vanligt förekommande problem för företag på 

nya marknader att förbise kulturskillnader vill vi göra företag uppmärksamma på 

dessa redan innan lansering. I studien kommer Geert Hofstedes modell för 

kulturskillnader användas som underlag för stora delar av undersökningen. I 

Hofstedes bok står det att något som måste utforskas ytterligare är konsekvenserna för 

organisationella, nationella och internationella policier av en bättre insikt i de 

nationella kulturernas dimensioner och om detta kan användas praktiskt och inte bara 

i teorin (Hofstede, 2001) Detta leder till frågan: 
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”Vilka problem, anser små och medelstora företag, finns på grund av kulturella 

skillnader vid internationell marknadsföring och hur kan dessa problem motverkas?” 

 

1.3. Avgränsningar 

Vi kommer i denna uppsats att behandla endast skillnader i nationalkultur eftersom 

det är en tydligare väg att gå för att se skillnader mellan länder då till exempel 

organisationskultur kan vara olika för olika organisationer inom ett och samma land.  

En användbar teori för denna studie är Hoftedes fem kulturella dimensioner som vi 

kommer att använda oss av. Vi kommer även att behandla andra teorier om nationella 

kulturskillnader och globalisering. 

 

Vi har avgränsat oss till svenska små och medelstora företag med affärskontakter i 

Asien, då framförallt Kina, där det finns tydliga kulturskillnader i jämförelse med 

Norden. Det valet har vi gjort för det känns mer intressant eftersom ett mindre företag 

har färre resurser och möjligheter och därför medför det en större risk för ett mindre 

företag att gå ut på en ny marknad med en annan kultur och ett mindre företag har 

heller inga fördelar på grund av ett välkänt namn. 

 

Vi koncentrerar oss på ett företag som är nyetablerat eller etablerat på utländsk 

marknad. Vi tyckte från början att det kunde vara intressant att följa ett företag från 

planerandet av etablering på utländsk marknad till genomförandet men insåg ganska 

snart att pga. tidsbrist kunde det vara svårt. Vi kommer att ha kontakt med personer 

från ett direkt exporterande företag. Undersökningen kommer att genomföras ur 

svensk synvinkel men även personer från utländska kontakter kommer att intervjuas. 

 

1.4. Uppsatsens disposition 

Som nedan är upplägget för denna uppsats: 

 

I kapitel ett, inledning, visar forskarna den frågeställning och de avgränsningar de 

arbetat utifrån för att nå syftet med denna studie. I det andra kapitlet, teoretisk 

referensram, visas basen i studien genom tidigare forskare och modeller för att få en 

grund på arbetet. Det tredje kapitlet, metod, visas de metodval som gjorts och även 

hur dessa val har gjorts. Empiri är det fjärde kapitlet och det visar på de svar som 

framkommit under undersökningen. Svaren som framkommit i det föregående kapitlet 
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analyseras och jämförs sedan med teorikapitlet här i kapitel fem, analys. Vad som 

kommit fram under undersökningen redovisas i slutsatser, det sjätte och sista kapitlet. 

Det som sedan följer är en lista på de referenser som använts samt det som bifogats. 
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Kapitel 2 

Teoretisk referensram 

I detta kapitel ges en teoretisk bakgrund till undersökningen, samt ger oss något att 

jämföra resultaten av denna undersökning mot. 

 

2.1. Bakgrund 

Det finns, enligt Tomlinson (1999), en ömsesidig relation mellan kultur och 

globalisering. Medan globalisering ligger i hjärtat av modern kultur ligger även 

kulturella vanor i hjärtat av globaliseringen.  

 

2.2. Internationalisering och Globalisering 

Skillnaden mellan ett globalt och ett internationellt företag är att ett globalt företag 

handlar i de flesta av världens regioner och ser världen som en stor marknad medan 

ett internationellt företag handlar med många länder i världen men håller sig ofta till 

en region t.ex. Europa och ser världen som flera olika marknader (Hollensen, 2007). 

Den tydligaste trendförändringen i den ekonomiska världen de senaste 50 åren är 

tillkomsten av globala marknader och globala konkurrenter som har ersatt lokala 

konkurrenter (Keegan W.J & Green M. C, 2000). Globaliseringen reflekterar trenden 

av företag som köper, säljer och distribuerar produkter och tjänster i de flesta länder 

och regioner i världen (Hollensen, 2007). Till följd av globaliseringen och en mer 

sammanlänkad värld vill fler företag expandera sin försäljning på utländska 

marknader. Internationell expandering ger nya och möjligen mer lönsamma 

marknader, ökar konkurrensen, och förenklar tillträde till nya produktidéer och till 

den senaste teknologin. Internationalisering kräver dock mycket planering för att bli 

lyckad. (Knight, 2000). Även om ett litet företag inte har en önskan att lämna sin 

lokala säkra marknad så kommer det nu hela tiden nya stora konkurrenter in på 

marknaden som har fördelar som t.ex. skalekonomier (Rugimbana, 2003). Det största 

skälet för de flesta företag att utöka sin marknad utanför det egna landets gränser är 

att få en större ekonomisk vinst men det finns fler skäl. Skalekonomier är ett, 

skattefördelar ett annat eller en mättad hemmamarknad ett tredje (Hollensen, 2007). 

För många mindre firmor så är export det första betydande steget ut på den 

internationella marknaden (Rugimbana, 2003). 

 

2.2.1. Krymper världen? 
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Levitt skrev en artikel där han argumenterade för standardisering på den globala 

marknaden. Genom teknisk utveckling och homogenisering av de globala 

konsumenterna hävdade han att firmor världen över skulle agera på en ”single 

market”. Vidare ansåg han att världens preferenser blir mer och mer lika och att alla 

kulturella skillnader, institutioner och standarder är skuggor från det förflutna. Vissa 

kulturella delar kommer att dö ut medan andra kommer att bli globala. Enligt honom 

kan inget stoppa denna process mot standardisering. Standardisering, hävdar han, 

kommer att leda till skalfördelar som ger företag vinst trots att de erbjuder lägre 

priser. De minskande transportkostnaderna och de globala företagens skalfördelar 

kommer att slå ut de mindre företagen som koncentrerar sig på en mindre marknad 

eftersom konsumenterna vill ha produkter av hög kvalitet till ett lågt pris något som 

småföretagen inte kan konkurrera med. Även om konsumenten vill vara sina lokala 

företag trogna så drivs den av viljan att få sina pengar att räcka till mer och där är de 

globala företagen överlägsna i sina låga priser. Dessa låga priser skulle sedan ta bort 

de eventuellt återstående kulturella preferenser som konsumenter har. (Levitt, 1983).  

 

En kritiker till Levitt hävdar att Levitt misstog sig när han trodde att människors 

preferenser skulle konvergera och alla skulle vilja ha den standardiserade produkten. 

Om man ser till hur konsumenter fungerar så vill de ha fler val, inte färre, ju rikare de 

blir. För de fattiga konsumenterna så är de globala varorna i regel för dyra så lokala 

företag producerar liknande varor för lägre pris och mer anpassade till lokalkulturens 

smaker och preferenser. Han anser att de globala ”Brands” är här för att stanna men 

dess storhetstid är över (Tomkins, 2003). 

 

En annan författare hävdar att konkurrensen blir mer global medan han vidare hävdar 

att konsumenters identiteter alltid kommer att skilja sig åt. Även för globala produkter 

kommer en lokal kultur och identitet kunna speglas. (Usunier, 1993).  

 

Ett tecken på att världen minskar, i en mening, är den etniska konsumtions 

internationaliseringen där etniska produkter blir mer och mer populära världen över. 

Genom att en större mängd människor flyttar till andra länder introducerar de även 

nya konsumtionsmönster och möjligheter. I många av dessa fall är människor även 

redo att ta sig an nya kulturer men är inte villiga att helt släppa sin egen, detta formar 

en sorts blandkultur (Usunier, 2000).   



  12

 

2.2.2. Influenser på marknadsval 

Något av det svåraste en global marknadsförare kan göra är att bedöma hur kulturen 

påverkar deras verksamhet och att välja rätt marknad (Jeannet & Hennesey, 2004).  

Kulturen påverkar olika aspekter som kan vara av intresse vid val av vilken 

internationell marknad som ska äntras. Lagar och regler till exempel, är i grund och 

botten påverkade av den nationella kulturen och är viktiga att ta hänsyn till vid 

grundande av internationella relationer. (Branch, 2006).  Det finns mycket att tänka på 

vid marknadsinträde. Tre viktiga saker att ta med i beräkningen när det gäller 

konsumentbeteende är skillnader i Maslows behovstrappa, hur individualistiskt och 

kollektivistiskt beteende ser ut och vilka institutioner som påverkar. 

Behoven i Maslows behovstrappa är de samma i de flesta länder men ordningen de 

kommer i kan variera stort särskilt mellan fattiga och rika länder.              

I Kina har de ett helt annat tänk när det gäller individualistiskt köpbeteende eftersom 

där måste hela familjen tas med i beräkning när beslut fattas. 

Institutionerna som påverkar är t.ex. kyrka, facken, men även simpla saker som 

matvanor (Usunier, 2000).     

              

2.2.3. Country of origin                                                                                                                                

Landet där en produkt tillverkas kan ha stor betydelse och kan influera synen på 

kvaliteten på produkten. Vissa länder har ett gott rykte och andra har ett dåligt va det 

gäller vissa produkter. Japan har till exempel ett gott rykte inom teknologi och 

bilindustrin. Sverige anses vara ett av världens mest innovativa land inom miljövänlig 

teknologi och är även framgångsrika inom design och det ryktet kan skapa 

möjligheter till kompetitiva fördelar inom området (Hähnel & Rylme, 2007).     

“Country-of-origin” effekten är i många fall viktigare än själva märkesnamnet och ger 

ofta ett starkare intryck.  

 

2.3. Vad är kultur? 

Kultur är något som är väldigt svårt att definiera och de flesta författare har en lite 

egen definition. Det är ett brett och komplext koncept som innefattar nästan alla delar 

av en människas liv (Hollensen, 2007). Kultur innebär allt inlärt mänskligt beteende, 

socialt, språkligt och familjebeteende (Gillespie et. Al. 2004) och man är ofta 

omedveten om den tills man lämnar den eller interagerar med människor från andra 
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kulturer, först då kan olikheterna uppskattas (Adler, 2002). Kultur kan överföras 

muntligt, via litteratur eller i annan form. Det inkluderar traditioner, moral, vanor, 

religion, konst och språk. Socialiseringsprocessen under uppväxten formar varje 

människas kultur. Kulturens roll och betydelse utvecklas i det moderna samhället då 

fler och fler ekonomier blir sammanlänkade. Att inneha förståelse för olika kulturer 

underlättar för att undvika kostsamma misstag på dagens marknad. Förståelse för 

kulturen är även viktig när det kommer till att interagera med internationella 

konkurrenter, distributörer, leverantörer och stater (Gillespie et. Al. 2004).  

 

Kultur finns på olika nivåer i samhället, nationell, industriell, organisationsnivå och 

personlig nivå och alla influerar på den internationella marknaden på ett eller annat 

sätt. Den nationella kulturen ger inverkan på förhandlingar med stater och är, som 

tidigare nämnts, reflekterad i värderingar som lagar och institutioner är baserade på. 

Den nationella kulturen influerar även hur lagen blir applicerad. I relationer mellan 

industrier kan man också stöta på kulturer som visar sig genom olika värderingar och 

normer synbara i aktiviteter som är framförda av industrier i andra länder. Tittar vi 

närmre på kulturen i organisationer kan man se att den är reflekterad i det basmönster 

av antaganden som är utvecklat av organisationen (De Burca et.al, 2004). Det finns 

två olika sätt att jämföra kulturer på. Det ena sättet kallas för etic och betyder att det 

är det generella för kulturer som studeras. Det andra sättet är emic och innebär att det 

är det som är specifikt för en eller flera kulturer som studeras. Användbarheten av en 

kulturell undersökning beror mycket på förmågan att ”packa upp” det kulturella 

konceptet. För att kunna göra det måste etic-metoden användas (de Mooij, 2005).        

 

Kultur påverkar kommunikation på många olika sätt såsom tiden och timingen, 

platsen, den fysiska distansen mellan de som talar med varandra, vilken ton som talas 

i och även relationen mellan vad som sägs och vad som egentligen menas. Det här är 

viktiga saker som en affärsman, som önskar att handla över gränser, ignorerar på egen 

risk. Ett exempel är amerikanen, som ska säga vad han menar och stå för vad han 

sagt, som möter Japanen, som undviker en direkt fråga om han inte är helt och hållet 

säker på att svaret inte kommer att skämma ut honom på något som helst sätt. Så ifall 

Amerikanen frågar Japanen ifall denne kan utföra en särskild uppgift så kommer 

Japanen inte vilja medge att han inte kan det för det skulle innebära förlorad heder.  
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En VD på ett stort Japanskt företag sade: “Ni Amerikaner har en stor svaghet som vi 

Japaner lärt oss att dra nytta av. Det är er otålighet. Om vi bara låter er vänta 

tillräckligt länge så går ni med på vad som helst”. 

Hall ställer sig frågan: för att arbeta med andra människor, måste vi vara precis som 

dem? Svaret är nej. Om vi försöker att anpassa oss allt för mycket efter andra så 

uppfattas vårt beteende som förvirrat och falskt. Det förväntas att vi alla ska vara 

olika men det förväntas även att vi ska respektera och acceptera varandras kulturer. 

Att vara medveten om att det finns kulturella skillnader som kan skapa problem är det 

första steget mot att lyckas (Hall & Foote-Whyte, 1960).   

 

2.3.1. De kulturella elementen 

Kulturella studier, utförda av Czinkota och Ronkainen (1995), har lett till 

generaliseringar som kan appliceras på livet i sin helhet för alla kulturella grupper. 

Elementen visas i alla kulturer men framkommer på olika sätt i olika samhällen. De 

största elementen kan summeras så här och är både materiella och abstrakta: 

 

Språk 

Religion 

Värderingar och attityder 

Seder och vanor 

Materiella element 

Estetik 

Utbildning 

Sociala institutioner 

 

Känsligheten och anpassningen till dessa element av en internationell firma beror på 

firmans nivå av engagemang i marknaden och typ av produkt eller service. Vissa 

produkter måste anpassas mycket medan andra kräver mycket liten anpassning. 

 

Språk 

Språk är beskrivet som spegeln av kultur. Detta stämmer inte bara för de framförda 

orden utan även för det icke-verbala språket av internationell affärsverksamhet. Det är 

viktigt att behärska språket innan ett möte med en ny kultur sker. Det finns många 

fraser som bara kan bli förstådda i sitt sammanhang. Språk kan anta fyra olika roller i 
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internationell marknadsföring. Det är för det första viktigt för att samla information 

och analysera den. Människor känner sig mycket mer bekväma att prata på sitt 

modersmål. För det andra, språk ger tillträde till det lokala samhället. Även om 

engelska talas inom företaget kan det lokala språket göra stor skillnad. För det tredje, 

vikten av språkkunskaper blir alltmer viktig inom företag. Slutligen, språk ger mer än 

bara möjligheten till kommunikation. Det sträcker sig bortom teknik mot tolkning av 

olika sammanhang (ibid). 

 

Religion 

Många kulturer värderar religionen högt. Något som tydligt skiljer sig är mat, t ex kött 

och alkohol vanor. Något annat som ofta är knutet till religion är högtider och lediga 

dagar. En internationell ledare måste kunna ta med lokala högtider i sina beräkningar 

när det ska bokas möten m.m. Kvinnans roll är också ofta anknuten till religionen. I 

Mellanöstern kan kvinnor inte agera på samma sätt som de kan i Väst. Detta kan ge 

effekt för företag på två sätt; man kanske inte kan ha en kvinna i ledningen, och 

kvinnans roll som konsument kan bli annorlunda. Religionen är viktig att ta hänsyn 

till vad det gäller olika punkter i en affärsrelation (ibid).  

 

Värderingar och attityder 

Värderingar är delad tro och delade normer som har blivit tillsatta av individer. 

Attityder är bedömning av dessa värderingar. Många kan anse att det är opatriotiskt 

att köpa utländska produkter och detta motstånd är då inte ofta mot produkten i sig 

utan mer mot tillverkaren. Detta motstånd kan övervinnas genom att visa orubblighet, 

tålamod och framåtanda. Starka värderingar och attityder kan ofta vara svåra att 

förändra i traditionsbundna samhällen medan det är lättare i industrialiserade 

samhällen (ibid).  

 

Seder och vanor 

Att ha en förståelse för seder och vanor är speciellt viktigt inom handel för att 

tolkningar baserade på sina egna seder kan ofta leda till en inkorrekt slutsats. För att 

framgångsrikt göra affärer med utlandet måste seder och vanor noga studeras. En 

Amerikan kan exempelvis se tystnad som ett negativt tecken medan en Japan ofta 

använder tystnad som ett sätt att få Amerikaner att sänka priset eller göra affären 

lättare. Man måste vara påläst inte bara vad det gäller affärer utan även på det 
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kulturella planet. Man måste förstå olika tankesätt, hur man värdesätter heder, olika 

system i beslutsprocessen, tidsplanering och kultur och historia (ibid). 

 

Materiella element 

Materiell kultur är direkt relaterad till hur ett samhälle organiserar ekonomisk 

aktivitet. Det visas genom tillgängligheten till ekonomisk, social, finansiell och 

marknadsförings infrastruktur. Dessa innehåller bland annat transportsystem, 

energitillgång och utbildningssystem m.m. Nivån av materiell kultur kan leda till 

segmentering efter industrialisering. Man kan tydligt se att teknologisk utveckling har 

varit den största faktorn till kulturell förändring i många länder (ibid).  

 

Estetik 

Varje kultur ger ett tydligt uttalande om god smak som visas i konst och i speciell 

symbolism av färger, form och musik. Vad som är accepterat och inte kan skilja sig 

mycket mellan kulturer. Kön och reklam kan visa ett tydligt exempel på detta. Att visa 

en naken ung man i en reklam är accepterat i Tyskland medan det i USA skulle vara 

helt oacceptabelt. Tolkning av färger skiljer sig mycket då svart exempelvis är en 

symbol för död i Sverige och USA men i Japan och många andra länder i Öst 

symboliserar vitt döden (ibid).  

 

Utbildning 

Utbildning, både formell och informell, har stor betydelse inom kulturen. En 

internationell chef måste kunna utvärdera utbildningar från olika länder när de ska 

tillsätta en ny tjänst. Det kan uppstå problem när man exempelvis ska tillsätta säljare 

då man till exempel i den Japanska kulturen värderar lojalitet högst medan i andra 

delar av världen värderas utbildning högre. Utbildning kan även komma att bli ett 

hinder när det kommer till teknologiska produkter där utbildning av användarna blir 

avgörande. Anpassning av produkterna blir då beroende av huruvida slutkonsumenten 

klarar av att hantera produkten korrekt (ibid).    

 

Sociala institutioner 

Sociala institutioner påverkar hur människor relaterar till varandra. Familjen är i 

många västländer föräldrar och barn och vissa fall även far- och mor föräldrar. Detta 

påverkar konsumtionsmönstren och måste tas med i beräkningen speciellt när det 
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kommer till marknadsundersökningar. En viktig del i socialisationsprocessen världen 

över är de så kallade referensgrupperna. Dessa grupper tillför värderingar och 

attityder som influerar på köp beteenden (Czinkota & Ronkainen, 1995)           

 

2.3.2. Hofstede’s Fem dimensioner 

Geert Hofstede utvecklade en modell på fem olika dimensioner av nationell kultur 

som hjälper till att förklara skillnader i värderingar. De fem olika dimensionerna som 

han använder sig av är: powerdistance, individualsim/collectivism, 

masculinity/femininity, uncertainty avoidance and long-term orientation. Hofstede’s 

dimensioner används som oberoende variabler för studier mellan olika kulturer och 

ger många användbara förklaringar till skillnader i konsument beteende i olika 

kulturer (de Mooij, 2005). Vi kommer att arbeta utifrån denna modell och undersöka 

dess tillämpning och eventuella brister. 

 

Power distance 

Powerdistance dimensionen förklarar till vilken grad mindre maktfulla personer i 

samhället accepterar och förväntar sig att makten är ojämnt fördelad. I kulturer med 

stora power distance förhållanden har alla en plats i en social hierarki och att ge 

auktoritet till någon kommer naturligt. Japan är ett exempel på en stor powerdistance 

kultur där varje hälsning och kontakt måste tydligt indikera makt skillnaden mellan 

individerna. I en kultur med mindre power distance kan auktoritet ha en negativ effekt 

och fokus ligger på lika rätt och lika möjligheter och självständighet är högt värderat. 

 

Kollektivism och individualism 

Denna dimension kan definieras som ”Människor som ser efter sig själv och sin 

närmaste familj enbart kontra människor som tillhör ett innegäng som ser efter dem i 

utbyte mot lojalitet”. I ett individualistiskt samhälle är ”jaget” väldigt viktigt och även 

egna åsikter och självförverkligande. Kollektivistiska samhällen är däremot inriktade 

på gruppen som helhet, deras identitet baseras på det sociala system de är del av och 

det är viktigt att inte förlora status/heder, skam är en viktig drivkraft i dessa 

samhällen. I individuella samhällen prioriteras vad som ska göras medan i 

kollektivistiska samhällen prioriteras de mänskliga relationerna.     

 

Maskulinitet och femininitet  
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De dominerande värderingarna i ett maskulint samhälle är åstadkommande och 

framgång medan i ett feminint samhälle värderas att ta hand om varandra och ha 

livskvalité. I det maskulina samhället där åstadkommande och framgång är viktigt ska 

alla åstadkommanden demonstreras, status märken till exempel är bra för att visa sin 

framgång. Feminina samhällen är mer människoorienterade och tenderar att sträva 

mot samstämmighet. Grundtanken i den feminina kulturen är ödmjukhet och till 

denna har ”Jantelagen” skapats. Skandinavien kan ses som ett feminint kluster och är 

även väldigt lika i resterande dimensioner men skiljer sig från resten av Europa. 

 

Uncertainty Avoidance 

Denna dimension kan förklaras som den grad av hot som människor känner av 

osäkerhet och tvetydighet och hur man försöker att undvika detta. I kulturer med stark 

uncertanity avoidance krävs regler och formalitet för en livsstruktur. Konflikter och 

konkurrens ses i denna kultur som ett hot. Generellt så är människor i denna kultur 

mer oroliga och spända och för att bli av med det visar det tydligt sina känslor. 

Människor i svaga uncertainty avoidance kulturer visar sällan sina känslor och det ska 

finnas så lite regler som möjligt.  

 

Long-term Orientation 

En femte dimension skapades av Michael Bond och Hofstede som i samarbete med 

några Kinesiska forskare saknade en dimension som förklarade de ekonomiska 

framgångarna av ett flertal Asiatiska länder. Long-term orientation dimensionen 

förklarar hur ett samhälle visar framtids orienterade perspektiv hellre än det vanliga 

historiska eller kortsikts perspektivet. Värderingar i ett long-term orienterat samhälle 

är ihärdighet, skapa relationer genom status, vara sparsam och kunna visa skam. 

Motsatsen till denna kultur inkluderar personlig stadighet, respekt för traditionen och 

ömsesidighet. (de Mooij, 2005). 

 

Hofstede anser att kulturen är fäst i värderingssystem av stora grupper och han anser 

att dessa är stabila över en lång period. Institutioner anser han kan ändras men normer 

och värderingar är så djupt rotade att nya institutioner formas med tiden efter gamla 

värderingssystem tills de är anpassade till de sociala normerna igen. (Hofstede, 2001) 

Det finns dock kritiker till Hofstede som anser att kulturer kan ändras beroende på att 

historisk data inte längre ger insyn. Ett tydligt exempel för det argumentet är i Öst 



  19

Europa där liberaliseringen hade en stor betydelse för individer. Det exemplet, med 

andra, visar oss att kulturen inte är stabil och måste analyseras över tiden. 

(Bridgewater & Egan, 2002). 

 

2.3.3. Hofstedes lökdiagram 

Enligt Hofstede så kan kultur ses i olika lager med värderingar som kärnan till allt. 

Detta visar han i sitt Lökdiagram. Nästa lager är ritualer, sen kommer hjältar, sen det 

yttersta lagret är symboler. De tre yttersta lagren genomskärs av handlingar vilket 

innebär att dessa tre är synliga för utomstående men de värderingar som är grunden 

till handlingarna förblir dolda.  

Kärnan, värderingar, är osynlig fram till att de blir synliga genom beteenden men det 

existerar synliga delar av kultur och de redovisas nedan. Till symboler hör saker som 

språk, jargong, status symboler, osv. Symboler är lätta att härma och kopiera så det är 

därför de befinner sig i det yttersta lagret. Hjältar är personer, levande eller döda, 

verkliga eller påhittade, som fungerar som förebilder i kulturella och beteendemässiga 

frågor. Ritualer är kollektiva aktiviteter som tekniskt sätt är onödiga för företagets 

prestation men ändå är socialt viktiga, exempel på dessa kan till exempel vara hur 

man hälsar på varandra, hur respekt visas för varandra eller sociala tillställningar 

(Hofstede, 2001)  

 
 

 

 

 

 

2.3.4. Svensk kultur 

Som vi har nämnt innan är Sverige ett typiskt exempel på en feminin kultur och även 

de resterande Skandinaviska länderna har en tydlig feminin kultur där Jantelagen visar 

hur moral och värderingar är uppbyggda. Kulturen speglar sig även i managers 

beteendemönster och undersökningar har visat att det kan skilja sig kraftigt mellan 

olika kulturer. André Laurent, en av Hofstedes föregångare, har gjort en undersökning 

inom detta område och fann bland annat skillnader i hierarkiska mönster och hur 
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informationsflödet ser ut genom dem. I Sverige kan information eller uppgifter hoppa 

över steg i hierarkin om det finns en bättre lämpad person längre ner i hierarkin till 

exempel. I Sverige är vi uppgiftsorienterade vilket innebär att vi löser problem genom 

att gå direkt till den person som har den information eller expertis som vi söker, alltså 

inte nödvändigtvis till chefen. Svenskar tror i regel inte på att det ska finnas en 

fungerande perfekt hierarki där chefen ska veta allt utan det ses som naturligt att gå 

direkt till mest lämpad person. (Adler, 2002) Chefen ska finnas där för råd men alla 

ska jobba tillsammans som jämlikar (Going global Inc, 2004).       

 

Trots att Sverige är ett land där man ser till det bästa för allmänheten så skiljer sig 

Sverige mycket från andra grupporienterade länder såsom t.ex. Japan i det att där har 

de en väldigt platt hierarki och att jämställdhet är väldigt viktigt. (Going global Inc, 

2004). I en undersökning som André Laurent har gjort visas att Sverige är det land 

som minst anser att chefen ska vara allvetande till skillnad än en gång från Japan som 

mest av alla deltagande länder anser detta (Adler, 2002). Sverige är ett av världens 

mest jämställda länder där kvinnor och män har samma möjligheter och samma 

ansvar (Going global Inc, 2004).       
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Kapitel 3 

Metod 

I detta kapitel redovisas uppsatsens metodval samt de undersökningsmetoder som 

använts. Detta kapitel visar stegvis vilka val som gjorts, varför de gjorts och de för- 

och nackdelar som valen för med sig. 

 

3.1. Vetenskapssyn 

Utgångspunkten i den kvalitativa forskningsprocessen är de fördomar och den 

förförståelse som forskaren har. Förförståelse är den uppfattning som har erhållits 

genom exempelvis egna erfarenheter och utbildningar. Detta ses som en objektiv 

utgångspunkt för sitt eget forskningsarbete. Fördomar är också viktiga i 

forskningsarbetet, de är socialt grundade subjektiva uppfattningar om det ämne som 

ska studeras. Det är omöjligt, både i vardagliga situationer och i forskning, att frigöra 

sig från dessa fördomar och forskning präglas med nödvändighet av dessa subjektiva 

referensramar. I forskningssituationen är dessa faktorer sammankopplade till 

forskarens förutsättningar att kunna undersöka ämnet. Faktorerna utgör två 

hermeneutiska cirklar- en kognitiv och en normativ cirkel. Den kognitiva cirkeln har 

sin utgångspunkt i förförståelsen och utifrån den uppkommer vissa bestämda 

frågeställningar som kan kallas för förhandsteori. Den normativa cirkeln har sin 

utgångspunkt i de socialt grundade fördomarna som kan vara av olika slag. Dessa 

fördomar präglas av de värderingar vi själva har och som finns i den miljö vi lever i. 

Om forskningen ska bli bra måste vi kritiskt pröva våra egna uppfattningar och inte 

bara söka efter information som bekräftar våra egna uppfattningar (Holme & Solvang, 

1997). 

I denna uppsats används hermeneutisk utgångspunkt på grund av att tidigare 

utbildning har givit kunskaper och vad det gäller kultur finns också tydliga fördomar 

som är mycket svåra att bortse från. 

 

Den positivistiska uppfattningen innebär att forskningen ska stå utanför etik och 

moral. Uppfattningen har en tendens att skilja ut vetenskap och forskning från 

omvärldens påverkan. Den värdepremissen med störst makt här är att sanningen ska 

eftersökas. Forskningen ska förklara allt som sker och den ska göras utan hänsyn till 

politiska eller religiösa institutioners inblandning (Holme & Solvang, 1997).        
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3.2. Val av Ansats 

I denna uppsats har en deduktiv ansats använts det vill säga att forskarna har utgått 

från teorin för att fördjupa kunskaperna inom ämnet för att sedan utföra egen 

forskning (Holme & Solvang, 1997). 

 

 
(Carlsson, 1991) 

 

3.3. Val av metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i undersökningen och på så sätt gå 

in på djupet och skaffa oss en bättre förståelse för hur de kulturella skillnaderna 

påverkar vid internationella möten. Det finns ett antal olika sätt att göra en kvalitativ 

undersökning på men vi har valt att göra en så kallad fallstudie. En fallstudie 

koncentrerar sig på ett specifikt fall, i vårt fall företaget Playsam, och inte helheten. 

Alltså är syftet med en fallstudie att ta en liten del av ett stort förlopp och med hjälp 

av det fallet beskriva verkligen (Ejvegård, 2009)   

 

3.3.1. Motiv för val av fallstudieföretag 

Kriterierna för fallstudieföretaget är att det ska vara ett Svenskt, litet eller medelstort 

företag. Företaget ska syssla med direkt export av B2C produkter till Asien eller andra 

länder som ligger långt ifrån Sverige både geografiskt och kulturellt sett. En bransch 

som passar in väl på dessa kriterier är design branschen. Företaget Playsam hittade vi 

genom Internet och anledningen att vi fastnade för just dem var att de har en 

intressant produktlinje samt är verksamma världen över. Playsam har varit 

verksamma sedan 1984 och har under denna tid haft samma VD som har varit med 
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hela vägen och har därför mer att berätta om de kulturskillnader och problem som 

uppstått under vägen.  

 

3.3.2. Motiv för val av metod  

Både kvantitativ och kvalitativ metod har samma inriktning i och med att de båda 

söker att skapa en bättre förståelse för det samhälle vi lever i och hur enskilda 

individer, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra (Holme & Solvang, 

1997). Den kvalitativa metoden används först och främst för att skaffa förståelse och 

inte för att pröva om informationen är generellt giltig. Det centrala med denna metod 

är att skaffa sig en djupare förståelse av det ämnet som studeras och kännetecknas av 

närheten till källan som undersöks (Holme & Solvang, 1997). Den kvalitativa 

metoden har sin styrka i att den visar på totalsituationen vilket möjliggör en förståelse 

för sociala sammanhang och processer (systemperspektivet) och den närkontakt till 

den undersökta enheten skapar en bättre uppfattning om den enskildes livssituation 

(aktörperspektivet) (Holme & Solvang, 1997). En fördel med den kvalitativa metoden 

är den flexibilitet den medför vilket gör att ändringar kan göras om frågor har missats 

eller felformulerats eller är onödiga och allteftersom forskarens kunskap inom ämnet 

fördjupas under undersökningen kan denne lägga till frågor som innan forskningen 

kunde ha förbisetts (Holme & Solvang, 1997). Anledningen till att vi valde att göra en 

fallstudie är att området är så stort och det är i det närmaste omöjligt att undersöka 

alla små och medel stora företag som går ut på nya marknader. Därför var vi tvungna 

att begränsa oss. Vi valde att göra just en fallstudie och inte flera på grund av tidsbrist 

då det är både tidskrävande och kostsamt att göra intervjuer. Det fanns inte heller 

många företag som hade möjlighet att ställa upp eller passade in på kriterierna.  

 

3.3.3. Alternativa metoder  

Kvantitativ metod är en alternativ metod där tyngdpunkten ligger på ”hård” fakta och 

statistik Den är mer formaliserad och strukturerad och ger forskaren mer kontroll, en 

annan sak som talar för kvantitativ metod är möjligheten till att standardisera 

uppläggningen och styrkan i detta är att detta möjliggör generalisering (Holme & 

Solvang, 1997). Denna metod passade dock inte oss då vi sökte djupare information 

som kan vara svår att få fram genom exempelvis en enkät. Vi hade också stora 

problem med att hitta företag som passade våra kriterier vilket också medförde att vi 

valde att göra en mer djupgående intervju.   
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3.3.4. Kritisk granskning av metoden.  

Det är närmast omöjligt att göra en totalt uttömmande översikt av metodernas för- och 

nackdelar utan det är först när man själv använt sig av dem som man kan förstå de 

möjligheter och begränsningar de rymmer (Holme & Solvang, 1997). Vid användning 

av kvalitativ metod är det viktigt att detaljerat granska, ha en bestämd riktning och 

utveckla datan annars blir det inte en intressant forskning utan bara en trivial 

beskrivning och för att skapa trovärdighet krävs en stark empirisk grund (Denzin & 

Lincoln, 2005). I den kvalitativa forskningen är det forskarens uppfattning eller 

tolkning som står till grund för forskningens resultat och den neutrala och 

värderingsfria forskningen existerar inte (Holme & Solvang, 1997) detta leder till att 

resultatet blir subjektivt.  En forskning som har människa och samhälle som 

utgångspunkt innebär etiska problem (Holme & Solvang, 1997). Kvalitativ forskning 

är resurskrävande och därför tvingas forskningen att koncentrera sig till att enbart 

studera några få enheter vilket leder till att urvalet av vilka enheter som studeras är 

viktigt för vilket resultat som önskas och därför blir denna forskning sällan 

generaliserbar, något som en kvantitativ forskning oftare lyckas med (Holme & 

Solvang). Det finns flera intervjufällor att försöka undvika, en vanlig en är att 

intervjuaren kommer till intervjun nervös och stressad, något som smittar av sig på 

den intervjuade som kanske inte då vågar ge långa utförliga svar och detta kan lätt 

påverka resultatet. Något annat som påverkar resultatet är att sväva ut eller ställa 

ledande frågor, för att undvika det är det viktigt att innan intervjun skriva en 

intervjuguide. Forskaren måste eftersträva en neutral och objektiv attityd för att inte 

hitta enbart vad den söker utan endast samla in svaren från den intervjuade för att 

senare analysera dem. Om flera olika respondenter intervjuas gäller det att inte 

standardisera intervjun eftersom poängen med intervjuer är i alla fall till viss del att de 

ska vara explorativa, ifall man ska standardisera kan man lika gärna en enkät 

användas. 

 (Ejvegård, 2009) 

 

 

3.4. Metod för datainsamling 

För alla forskare är insamlingen av nytt material och ny information avgörande för en 

fortsatt utveckling. Det handlar om att samla in ny information om de förhållanden 
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och områden som ska studeras. Om informationen hämtas genom t.ex. en intervju 

brukar det talas om primärdata. Det är data som samlats in för det primära syftet i 

undersökningen. Om data som samlats in för andra syften såsom tidigare 

undersökningar används talar vi om sekundärdata. Sekundärdata är en viktig del för 

bedömningen av validiteten i de slutsatser som presenteras. Sekundärdata 

kompletterar och ger tolkningsunderlag för egna analyser (Befring, 1994). 

Vi har valt att använda oss av både primär- och sekundärdata för att först samla in 

sekundärdata för att skaffa oss en grundförståelse för ämnet och sedan samla in 

primärdata genom intervju för att uppfylla det primära syftet med undersökningen. Vi 

har främst använt oss av böcker i sökandet efter sekundärdata. Böckerna har vi hittat 

på olika universitetsbibliotek såsom Lincoln University, Borås Högskola och 

Högskolan i Skövde. De artiklar som vi har refererat till har vi hittat på sökmotorn 

ABI Inform Global och våra huvudsökord har varit, national culture, globalisation, 

internationalisation, SME och cultural differences.   

 

3.5. Intervjutillvägagångssätt  

Ibland kan den kvalitativa intervjun även betecknas djupintervju. Med det menas 

intervjun koncentreras på några få men betydelsefulla punkter. Det är ett djup snarare 

än en bredd i materialet som eftersöks (Carlsson, 1991). Vi valde att genomföra en 

djupintervju med VD:n på företaget Playsam, Carl Zedig, via telefon eftersom det inte 

fanns möjlighet till ett personligt möte. Telefonintervjuer blir allt mer vanligt. Detta är 

ett lämpligt tillvägagångssätt då studier har visat att telefonintervjuer klart kan mäta 

sig med personliga intervjuer både när det gäller validitet och reliabilitet (Befring, 

1994). Vi är dock medvetna om att genom att använda oss av telefonintervju förlorar 

vi möjligheten att avläsa respondentens kroppsspråk och reaktioner. Risken finns att 

respondentens svar blir mindre ärliga än vid en personlig intervju (Jacobsen, 2002).  

 

Intervjuer kan ta tid både vid intervjutillfället och vid bearbetningen vilket medför att 

vikt måste läggas på att intervjua rätt person och förbereda intervjun noggrant. En 

fördel vid intervjuer är att det finns möjlighet att spela in den för att senare kunna 

lyssna igen och försäkra sig om att inget har missats. När intervjun är utskriven kan 

respondenten få läsa det som skrivits och göra eventuella rättelser (Ejvegård, 2009). 
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 Vi valde att inte spela in intervjun utan skickade ut ett utkast på det frågor som vi 

skulle ställa och bad den intervjuade att kort skriva ner svar och förbereda sig inför 

intervjutillfället. Detta gjorde att vi fick en bild av hur svaren skulle komma att se ut 

och vi kunde även på vissa ställen lägga till frågor för att få ett utförligare svar. Detta 

tillvägagångssätt gjorde att intervjun gick smidigt och vi fick utförliga svar. Vi var 

båda med vid intervjun men en av oss ställde frågorna och den andra antecknade, 

vilket effektiviserade arbetet något. Vi hade även i efterhand möjlighet att kontakta 

den intervjuade för att klargöra ytterligare frågor som dök upp i efterhand.  

 

Det är viktigt att vara väl förberedd vid intervjutillfället och inte vara stressad eller 

nervös. Det ska även ses till att den intervjuade känner sig bekväm i situationen för att 

denne ska våga säga allt. Först ska respondenten göras medveten om hur materialet 

kommer behandlas (Ejvegård, 2009). Vi hade redan innan intervjutillfället varit i 

kontakt med den intervjuade och han var väl medveten om tillvägagångssätt och 

behandling av materialet.   

 

Vi valde även att skicka ut två frågeformulär med öppna frågor till två medarbetare i 

Kina respektive Australien. I detta fall fanns ingen möjlighet till intervju. När vi 

utformade frågeformulären samt intervjuguiden började vi med att ställa allmänna 

frågor om företaget i sig för att få en bättre helhetsbild av dem. Efter de allmänna 

frågorna formulerade vi resterande frågor utifrån vårt teorikapitel. Vi valde att 

koncentrera frågeformulären till våra utländska respondenter på kulturella frågor 

medan vi i vår huvudintervju även behandlade frågor om globalisering och detta för 

att vår frågeställning endast behandlar svenska SME:s. Vi ville med de utländska 

intervjuerna bredda informationen vi fått på det kulturella området i vår undersökning. 

Det var ett lämpligt sätt för att få andra synvinklar på det frågor som vi ställde i vår 

huvudintervju. Frågeformulären var identiska för båda respondenterna och vi hade 

även här möjlighet till kompletterande frågor vid de tillfällen då vi ansåg att svaren 

inte var uttömmande. 

 

3.6. Analysprocess 

Analysprocessen är baserad på de teorier som används i kapitel 2. Tillförlitligheten i 

de använda källorna måste alltid övervägas. Viktigt är det att först kontrollera att 

källorna som används är äkta och att det inte kan föreligga några förfalskningar. En 
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källas värde kan sättas genom att fastställa var den kommer ifrån. Generellt sägs 

därför att primärkällor är bättre än sekundärkällor för att det är lättare att se var 

informationen kommer ifrån. Källorna ska även vara färska, det är ofta bättre att 

använda nyare källor samtidigt som det är bra att se vad som tidigare publicerats 

(Ejvegård, 2009). 

 

Det faktum att vi endast intervjuade tre personer gör att vi inte får en bredd på vår 

undersökning men eftersom vi valt en kvalitativ metod var det inte heller vad som 

eftersöktes. Frågeformuläret fick skrivas på engelska då det skickades till Shanghai 

och Australien. Att det skrevs på engelska kan leda till att vår formulering kan skapa 

missuppfattningar då det inte är vårt modersmål. Även en av våra respondenter har ett 

annat modersmål vilket kan göra det svårare för denne att formulera sina svar och 

risken för feltolkning av dennes svar kan vara betydande. Det kan också ha varit en 

nackdel att vi inte personligen mött våra intervjuade. Det är viktigt att den intervjuade 

sitter i en trygg miljö där denne kan känns sig bekväm och trygg (Carlsson, 1991). 

Eftersom vi inte befann oss på plats vet vi inte vilken miljö eller under vilka 

omständigheter de intervjuade befann sig i. 

 
3.7. Reliabilitet och validitet 

De regler som definierar forskningen kan vara mer eller mindre användbara. De kan 

ge oprecisa, instabila eller mindre trovärdiga resultat (Befring, 1992). De mått, 

mätinstrument, test och undersökningsmetoder som används i forskningen måste vara 

reliabla och valida för att forskningen ska vara av vetenskapligt värde. Med reliabel 

menas att det mätinstrument som används är tillförlitligt och med validitet menas att 

forskaren mäter det som ska mätas (Ejvegård, 2009). 

För att höja reliabiliteten har vi haft en återtestning av våra frågor dvs. först skickade 

vi ut frågorna för att få ett skriftligt svar och en vecka senare genomförde vi vår 

telefonintervju med vår huvudrespondent och ytterligare en mail intervju med övriga 

respondenter. Vi ställde samma frågor vid båda tillfällena men vi lade dessutom till 

naturliga följdfrågor som dök upp. Enligt Ejvegård (2009) är mätinstrumentet reliabelt 

om svaren inte skiljer sig för mycket, vilket de inte gjorde för oss. Vi har även låtit 

vår huvudrespondent läsa igenom slutresultatet för att återigen försäkra oss om att 

inga missuppfattningar har skett. Vi har även använt oss av ett stort antal källor för att 

visa tillförlitlighet och styrka i de tidigare teorier som vi har använt oss av.  
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Kapitel 4 

Empiri/egen undersökning 

I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningen 

 

Playsam är ett företag som tillverkar väldesignade leksaker av högsta klass. Företaget 

bildades 1984 och hade redan från första början internationalisering som del av 

strategin. I undersökningen har vi intervjuat Carl Zedig, VD för Playsam, som i sitt 

arbete har många nära samarbeten med företag runt om i världen. Vi har även 

intervjuat Marco Lin, via mail, som jobbar på ett så kallat tradingföretag som heter 

Shanghai MengQuan Trading Co. och har samarbetat med Playsam i Shanghai sedan 

början av 2008. Den sista intervjun som vi genomförde via mail gjorde vi med Joel 

Schuberg på Forest for the Trees som är en importör i Australien och har samarbetat 

med Playsam i åtta år.  

 

4.1. Internationalisering och marknadsföring 

Playsam har aldrig känt någon press att gå ut på internationell marknad men eftersom 

Zedig hade tidigare erfarenheter av samarbete med bland annat Japan så var det inget 

skrämmande fenomen. Det första steget i internationaliseringsprocessen för Playsam 

var att gå ut på marknaden för att undersöka om produkterna hade den attraktions 

kraft som krävdes för att överleva. Vissa produkter kan fungera bra på en marknad 

medan de på andra marknader är helt oförståelig.  

För att lyckas nå ut till utländska kunder började företaget med att ställa ut på 

internationella mässor såsom leksaksmässan i Nürnberg, Tyskland. På dessa mässor 

samlas intressenter från olika delar av världen och lämnar vid intresse sina 

kontaktuppgifter till Playsams förfogande. På detta vis fick Playsam alla verktyg som 

krävdes för att genomföra en lyckad relationsmarknadsföring vilket de också gjorde. 

Playsam skickade ut sina kataloger till alla med visat intresse och visade på så vis upp 

sitt unika sortiment. Följande år skickade de dessutom ut inbjudningskort till fler 

mässor som de deltog i till dessa företag och så fortsatte det tills företaget kunnat 

bygga upp ett kartotek av intresserade kunder. Idag har de inte ställt ut på en mässa på 

mycket länge utan förlitar sig till 100 % på sitt redan uppbyggda nätverk samt Internet 

som marknadsföringskanal. Det är via Internet som det övergripande Brand building 

arbetet sker och det svarar Playsam själva för. Deras hemsida finns tillgänglig på ett 

flertal språk för att ”folk är sämre än man tror på engelska”. Genom att få hemsidan 
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på sitt hemspråk stannar intressenter längre på hemsidan och då ökar även 

sannolikheten till försäljning. Ett stort skäl till att så många hittar hemsidan är att det 

skrivs väldigt mycket gott om företaget i stora tidningar och det leder till att det 

dagligen kommer in förfrågningar till företaget om att få bli återförsäljare av 

Playsams produkter på olika marknader. Playsams produkter har ofta köpts och givits 

bort som företagspresenter. Det var på detta vis som Marco Lin i Shanghai upptäckte 

Playsam då han jobbade på Saab och fick en Playsam bil i present. Detta är ett mycket 

effektivt och billigt sätt för företaget att öka intresset för deras produkter. Joel 

Schuberg å andra sidan upptäckte Playsam när han under några år bodde i Sverige.  

 

Marknadsföringen på plats håller distributörerna själva i. Playsam förser dem ibland 

med marknadsföringsmaterial men det är svårt för ett litet företag som säljer i många 

länder att kontrollera marknadsföringsarbetet. Företaget har inga speciella kontroller 

eller riktlinjer för hur marknadsföringen ska skötas men eftersom de framförallt säljer 

i fina designbutiker i Skandinavisk stil litar de på att resultatet blir bra.  

Skandinavisk design är den design som det pratas mest om världen över. Det var 

därför en stor fördel för Playsam när de expanderade på utländska marknader. Marco 

Lin, från Shanghai, berättade att han gillar den Nordiska enkelheten i designen och 

säljer därför endast nordiska produkter. Det var en av anledningarna till att han valde 

att börja samarbeta med Playsam. Han tycker inte heller att det varit några svårigheter 

att finna segmenten för Playsams produkter i Shanghai då de säljs på väldigt moderna 

och uppdaterade marknader. Hans förväntningar i Kina var inte att alla skulle tycka 

om produkterna så därför riktade de endast in sig på dem som söker lyxiga 

”vuxenleksaker”. Även i Australien, säger Joel Schuberg, finns det ett tydligt segment 

för Playsams produkter inom segmentet för väldesignade, lyxiga gåvor och leksaker.  

 

När det gällde valet av marknader så var de nordiska marknaderna självklara och efter 

de kom de europeiska och därefter resten av världen. Att det var just denna ordning 

var för att om ett företag ställer ut på en mässa så är det besökarna som avgör vilka 

nya marknader som företaget går in på. Playsam har inte tillräckligt stora resurser för 

att kunna göra några större marknadsundersökningar men de har kommit fram till att 

de olika länderna ser på de olika produkterna med olika ögon. Den största produkten i 

deras sortiment är ”bilen” och den ses tydligt på olika sätt i olika delar av världen då 

den associeras till olika bilmärken. 
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4.1.1. Försäljning och produktion 

Playsam har inga egna butiker men det är få inom leksaksbranschen som har det, de 

flesta leksaker säljs via grossister såsom BRIO och Toys R Us. Lego har någon 

enstaka renodlad butik men det är mer ett undantag än en regel enligt Zedig. Playsams 

produkter säljs inte i leksaksaffärer trots att de först såg sig själva som leksak. De 

insåg snabbt att produkterna passade bättre som design eller interiör produkt då de 

håller en högre prisklass. Då leksaksbutiker ofta använder sig av sales promotions 

som reor eller BOGOF (buy-one-get-one-free) som inte passar Playsams kundgrupp 

som i sig inte är priskänslig, och därför kan skada Playsams brand image, använder 

sig Playsam av andra kanaler såsom Nordiska Galleriet i Stockholm som nu är dess 

största kund. Runt om i världen så säljs Playsams produkter i olika butiker som säljer 

designprodukter och främst inriktar sig på Skandinavisk design. Så är också fallet i 

Shanghai bekräftar Lin. Som det är nu så har Playsam en för kort produktkedja för att 

fylla en egen butik men skulle i framtiden vilja äga en del av en butik såsom en vägg 

eller hylla men det är en för dyr investering som läget ser ut idag. Om de skulle öppna 

en alldeles egen butik skulle de vilja göra det på en flygplats där det är mycket folk i 

rörelse och dessutom där många har lite högre inkomster och kanske till och med är 

mer intresserade av utländsk design.  

Produktionen sker främst hos två kontaktföretag som Playsam har i Hong Kong och 

Taiwan. Dessa två företag har ett flertal underleverantörer som tillverkar olika 

produktserier. Produkterna paketeras och kontrolleras i kontaktföretagen och samtliga 

förutom de som ska säljas i Asien och Oceanien skickas sedan till lagret i Kalmar och 

säljs vidare därifrån.  

 

 
4.1.2. Standardiserings taktik 

Enligt Zedig är det viktigt att inte anpassa företagsprofil och produkter för mycket i 

internationaliseringen utan standardisera så mycket som möjligt för att inte riskera att 

förlora sin profil. Även saker som varumärkning och förpackning anses inom 

företaget viktigt att de håller samma standard världen över. Stora företag såsom 

McDonald's måste ibland anpassa sina produkter lite på grund av starka påtryckningar 

av media samt att de är ett livsmedelsföretag och som därför kräver större ändringar 

på grund av religion etc. Playsam har inte dessa påtryckningar av media och inte 



  31

heller några religiösa symboler i sina produkter. Därmed har de inga produkter som 

väcker anstöt och behöver därför inte anpassas. 

 
4.2. Kulturella skillnader 

Utgångspunkten i denna undersökning var att det ofta framstår problem vid kulturella 

skillnader i handelsvärlden. Zedig anser att skillnader i kultur finns men att dess 

betydelse inte ska överdrivas, och han säger att ”om man inte funderar så mycket på 

den detaljen så går det lättare”. Även Marco Lin anser att de kulturella skillnaderna 

inte varit till några större problem i samarbetet och inte heller Joel Schuberg anser att 

det funnits problem då han levt i Sverige och på så sätt varit medveten om den 

Svenska kulturen. Zedig anser att om man bara är hövlig och visar tillit och respekt så 

blir man väl bemött på de flesta plaster. Det var på detta sätt som han blev Uncle 

Charlie i Kina vilket innebär att han ses som familj och att ses som familj har vissa 

fördelar. Zedig är nu även Carl-San, vilket betyder ungefär ”jag högaktar dig”, i Japan 

efter 12 års samarbete och det är något han är stolt över. Zedig har insett att i Asien 

finns en väldigt högt stående etik vilken leder till förtroende. Man står för vad man 

har sagt, man skakar hand och kan lita på att det avtalet gäller. Efter att ha jobbat i 40 

år med företag i Asien har han inte upptäckt alltför stora kulturskillnader förutom vad 

det gäller jämlikhet. Såsom i vissa länder ska man inte hälsa på kvinnorna eftersom de 

är lägre stående eller som i Kina där mannen är symbolen för makten men det är 

kvinnan som tyst står bredvid och viskar i mannens öra vad han ska säga som bär den 

egentliga makten. Men man får helt enkelt känna av situationen och göra som de 

andra, säger Zedig. Ett större problem kan vara skillnader i betalningsvillkor. Han 

anser heller inte att det känts riskabelt att som litet företag gå ut på utländska 

marknader just för att de bestämt sig för att använda sig av up-front betalning dvs. 

förskottsbetalning vilket medför låg risk och företaget har låg kundförlust. Upp mot 

95 % av Playsams kunder betalar i förskott och endast ett fåtal trogna kunder har gjort 

upp andra avtal. Så tvärtom mot antagandet att det skulle leda till större risk så anser 

Zedig att ett litet nischat företag kan nå betydande omsättning genom att sälja på 

många marknader. 

 

Det som han anser vara bland de största skillnaderna är vikten av hierarki.  

I Sverige har vi en konsensus hierarki där alla kan säga till chefen att han är dum i 

huvudet. I andra länder såsom i USA och Tyskland finns en väldigt stark hierarki där 
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det är chefen som fattar alla beslut och han fattar rätt beslut. I Asien har de konsensus 

men i slutändan är det chefens beslut. Där säger man inte till chefen att han är dum i 

huvudet, i alla fall inte rakt på sak. Zedig anser att Sverige är mer likt Asien än USA 

vad det gäller den här biten. I Asien är det alltid gruppens bästa som kommer först. 

Även om chefens beslut är lag och man inte tar några egna beslut så lyssnar chefen 

först vad de andra har att säga innan han fattar beslut. Joel Schuberg har också han 

märkt av skillnader i hierarkin. Även Marco Lin håller med här och säger att chefen är 

den som leder gruppen till framgång men att alla är delaktiga i de beslut som fattas. 

Att företaget som grupp lyckas är det som prioriteras i slutändan, säger Marco Lin. I 

USA är det omvänt. Zedig anser ändå att man inte kan generalisera länder utifrån om 

man jobbar för gruppens bästa eller inte. Han säger att det i större grad skiljer sig 

mellan olika branscher och just designbranschen är ett sådant fall. I den branschen 

råder ständigt krig och alla designers vill ses mest och vara bäst. Zedig jämför 

branschen med ett fotbollslag där Zlatan jobbar mer för sitt eget bästa och för sina 

pengar än vad han tänker på lagets framgång. Det är företagets ledning som får vara 

lagledare som får välja vilka som får ”spela” och som får se till helhetens bästa. 

 

Efter att ha arbetat i flera år med företag runt om i världen har de upptäckt att det 

finns bra partners i alla länder och att det är skillnaderna som förgyller kontakterna. 

Långsiktiga relationer och mål, är både Lin och Zedig överens om att sträva efter. 

Schuberg däremot föredrar att ha både lång- och kortsiktiga mål och relationer.  

 

Kulturkrockar har uppstått men för att motverka problem anser Zedig att det är bäst 

att bara vara hederlig och uppträda med lagom takt, ton och känslighet för skillnader 

hos människor. Det är mycket enklare att göra affärer om man anpassar sig efter 

kulturen och respekterar den. Marco Lin håller med om att kulturkrockar ibland 

uppstått men att det enkelt kunnat lösas. 
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Kapitel 5 

Analys 

I detta kapitel jämförs teori och empiri 

 

5.1. Internationalisering 

Playsam agerar som ett globalt företag på marknaden. De är aktiva inte bara inom 

Europa utan även i Asien, Nord Amerika och Oceanien. De ser alltså inte världen som 

indelad i olika marknader utan har valt att finnas tillgängliga på många olika platser i 

världen. Playsam hade redan från start som mål att gå ut på världsmarknaden och 

ansåg inte att marknaden i Sverige var mättad vid internationaliseringen. Playsam 

ville nå ut till så många som möjligt och marknadsförde sig tidigt på olika 

leksaksmässor där många snabbt fattade tycke för deras utbud. Teorin om att känna 

någon press från en mättad hemma marknad eller stora internationella konkurrenter 

stämmer alltså inte in på Playsams taktik även om den vanligaste anledningen, att öka 

den ekonomiska vinsten, var ett stort skäl för Playsam. Globaliseringen och den mer 

öppna världsmarknaden har givetvis underlättat under internationaliseringen och 

möjligheterna för Playsam att expandera har varit många. För många mindre firmor 

har export varit det första betydande steget i internationalisering och så även i 

Playsams fall då det i nuläget inte finns ekonomisk möjlighet till andra alternativ.      

 

Playsam tillverkar standardiserade produkter och erbjuder samma sortiment världen 

över. Kulturen består, enligt Czinkota och Ronkainen (1995), av olika kulturella 

element. Hur mycket företaget anpassar sig efter dessa element beror på vilken sorts 

produkt eller service som säljs. Levitt hävdar i sin artikel om globalisering att 

kundernas behov och preferenser kommer bli mer och mer lika och även de olika 

kulturerna kommer att försvinna (Levitt, 1983). I Playsams fall håller de produkterna 

standardiserade av den anledningen att det är designen i produkterna som gör dem 

speciella och Zedig anser att det är viktigt att hålla en tydlig profil inom 

designbranschen. En annan författare hävdar att konkurrensen blir mer global medan 

han vidare hävdar att konsumenters identiteter alltid kommer att skilja sig åt. Även för 

globala produkter kommer en lokal kultur och identitet kunna speglas. (Usunier, 

1993). Lin från Shanghai säger att i Kina föredras designprodukter som är välarbetade 

med många detaljer vilket inte stämmer överens med Playsams design. Men som han 

också sagt var inte målet att nå ut till alla utan att hålla sig till de särskilda segmenten 
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som söker stilrena exklusiva leksaker. Levitts tankar om att preferenser världen över 

skulle vara lika är inget som Playsam håller med om. Däremot finns det likheter som 

kan bero på en större och mer öppen världsmarknad. 

 
5.1.1. Influenser på val av marknad 

Playsam har valt sina marknader efter intresset som visats på internationella mässor 

och har därför vetat att efterfrågan funnits på marknaden redan innan de gick in på 

den. Eftersom Playsam ändå är ett så pass litet företag har det varit för dyrt att utföra 

stora marknadsundersökningar så de har fått förlita sig på de företag som efterfrågat 

produkten och använda sig av förskottsbetalning för att inte riskera för mycket.  De 

började med de mest logiska marknaderna som ligger nära både geografiskt och 

kulturellt, de nordiska marknaderna, och gick sedan längre bort i och med de andra 

Europeiska marknaderna för att sedan gå in på andra marknader runt om i Världen. 

Nu var det mycket länge sedan Playsam använde sig utav mässor utan de använder sig 

av Internet för att bygga sitt märke och göra sig till känna för nya potentiella kunder 

på olika marknader. Internet har underlättat informationsspridandet och även 

underlättat informationssökandet, det är lättare både från kundens och från 

leverantörens sida vilket i sin tur underlättar handel mellan länder. 

I Kina har de ett helt annat tänk när det gäller individualistiskt köpbeteende eftersom 

de måste ta med hela familjen i beräkning när de fattar beslut (Usunier, 2000). Det är 

något som Zedig upptäckte när han tidigare jobbade i ett annat företag som försökte 

sig på att sälja fåtöljer i Tokyo, något som visade sig näst intill omöjligt eftersom 

fåtöljen anses som asocial.  Men med Playsam har de inte haft samma problem 

eftersom det är en helt annan produkt, som bedöms utifrån andra begrepp, trots att de 

märkt av det kollektivistiska tänkandet.  

 

Så det som har influerat Playsam i deras val av marknad har helt enkelt varit vilka 

som efterfrågat dem. 

 
5.1.2. Country of origin 

Zedig anser att det varit till stor fördel att Playsam är ett Skandinaviskt företag, att det 

är just Svensk är det ingen som bryr sig om men den Nordiska designen säljer. 

Särskilt eftersom Playsam ofta säljs i butiker där de inriktar sig på just Skandinavisk 

design. Lin i Shanghai och Schuberg i Australien däremot, bryr sig inte alls om 
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varifrån produkten kommer ifrån men de gillar den stilrena designen som 

skandinavisk design har. Så country of origin har stor vikt även om det kanske inte 

alltid är landet som är det viktiga utan mer området eller regionen så istället kanske 

det skulle talas om ”region of origin”.  

 

5.2. Kulturella skillnader 

Enligt Hall så måste man inte vara precis som sin internationella partner. Om man 

anpassar sig för mycket kan det uppfattas negativt då det kan framstå som förvirrat 

och falskt. Det är viktigt att vara medveten om att det finns kulturella skillnader och 

acceptera och respektera varandras olikheter (Hall & Foote-Whyte, 1960). Zedig 

arbetar helt efter detta motto och använder respekt och acceptans för att bibehålla sina 

långsiktiga relationer. Zedig säger angående kulturen: ”om man inte funderar så 

mycket på den detaljen så går det lättare”. Detta tankesätt har räckt långt för Zedig 

och Playsam då varken Lin eller Schuberg anser sig stött på kulturella problem i 

samarbetet med Playsam.  

 

5.2.1. Kulturella element 

Språket är det första elementet som Czinkota och Ronkainen tar upp i sin modell. Det 

är ett väldigt viktigt element och Playsam har försökt att överkomma problemen som 

kan uppstå genom att översätta sin hemsida på ett flertal olika språk. Människor 

känner sig ofta mer bekväma om de får kommunicera på sitt modersmål (Czinkota & 

Ronkainen, 1995) Det andra elementet i deras modell är religion som spelar en stor 

roll i många människors liv. Men eftersom Playsam inte har varken mat eller religiösa 

symboler i sitt produktutbud så har de inte behövt anpassa sig efter olika religioner. 

Men något som Zedig har lagt märke till under sina resor är skillnaden på kvinnans 

roll i samhället. I många länder anses inte kvinnan lämplig på en ledande post 

(Czinkota & Ronkainen, 1995) men exempelvis i Kina där mannen är den officiella 

chefen så är ofta kvinnan den inofficiella beslutsfattaren, menar Zedig. När det 

kommer till estetiken så finns det stora skillnader mellan det traditionella Kina och det 

moderna Norden. Där Kina fördrar detaljrik design medan Norden föredrar det enkla 

och stilrena. Men detta ser inte Marco Lin som något problem då Kina är stort och det 

finns många olika preferenser vad det gäller design. Materiell kultur kan ofta leda till 

segmentering efter industrialisering (Czinkota & Ronkainen, 1995). Det kan vi koppla 

till Playsams val av produktions plats då en stor del av produktionen sker i Taiwan 
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och Hong Kong där produktionskostnaden är relativt låg. De resterande elementen, 

värderingar och attityder, seder och vanor, utbildning och sociala institut, är svårare 

att tydligt se några likheter och skillnader mellan ländernas kultur. I Playsams fall 

kunde vi inte hitta några skillnader i dessa element som var av vikt. 

 
5.2.2.  Hofstede’s Fem dimensioner 

Enligt både Zedig och Hofstede så är Asiater mycket noga med hierarki och att jobba 

för gruppen medan i Sverige och Norden så är det viktigt att tala med den bäst 

lämpade oavsett vilken ”rang” den personen har. Detta innebär att Kina har väldigt 

stark power distance medan de Nordiska länderna har låg, alltså är det längre distans 

till makten i Kina än här. 

 

Vi Svenskar är mycket individualistiska i vårt agerande till motsats mot asiaterna som 

jobbar som grupp för gruppens eller företagets bästa. Zedig tog det också steget längre 

när han anser att det inte bara är på nationell nivå utan mycket på branschnivå. 

Designbranschen som han, eller Playsam som helhet, tillhör är extremt 

individualistiskt och alla (designers) kämpar mot alla inom branschen/företaget för att 

bli bäst och synas mest och gruppens bästa blir åsidosatt. Som Zedig uttryckte sig, 

design är ett konstant krig. Att Sverige är mer individualistiskt än Kina är också både 

Zedig och Hofstede överens om. Detta innebär inte att vi inte bryr oss om vår familj 

och nära och kära mindre än asiater men att kollegor och företaget har inte lika viktig 

roll i Svenskens liv som i Kinesens. 

  

Enligt Hofstedes teorier så är Sverige ett väldigt feminint land alltså är kanske inte 

alltid målet det viktiga utan resan, inte alltid att vinna eller bli bäst utan att må bra på 

vägen och ta hand om sina nära och kära. Jantelagen är ett bra bevis på hur pass 

feminint Sverige är. Zedig tycker att det är svårt att se hur tävlingsinriktade asiater är 

på grund av hur pass formella de är. 

 
Uncertainty avoidance handlar om rädslan för att inte veta. På denna punkt var Zedig 

osäker på hur andra var men han själv ville måna för långsiktiga uppgörelser och 

relationer. Han tycker att just därför är Kina väldigt bra att jobba med för de månar 

också om långa relationer byggda på tillit. Lin håller med Zedig och vill även han ha 
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långsiktiga relationer medan Schuberg eftersträvar att ha både lång- och kortsiktiga 

relationer. 

 

Den femte av Hofstedes dimensioner skapades ju enbart för att kunna förklara vissa 

Asiatiska länders framgångar men det är inget som varken Zedig eller Lin märkt 

några större skillnader i mellan länderna, de båda föredrar långsiktiga relationer och 

jobbar för att bibehålla dem. Däremot skiljer det sig i att till exempel i USA så ser de 

till att bibehålla relationerna genom att skriva bindande kontrakt med paragrafer för 

varje möjlig händelse, medan i Kina och Norden så kan muntliga avtal, tillit, handslag 

och som Zedig uttryckte sig ”sunt bonnaförnuft” räcka gott och väl för att skapa goda 

relationer. Många Asiater kan till och med se det som en förolämpning att be dem 

skriva på kontrakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  38

Kapitel 6 
Slutsatser och avslutande diskussion 

 
I detta kapitel redovisas vad vi kommit fram till och varför just denna undersökning 

är av vikt. 
 

Syftet med studien var att undersöka hur stort problem kulturskillnader är för små och 

medelstora företag som går ut på internationella marknader. Detta har vi gjort genom 

att besvara frågeställningen: 

 

”Vilka problem, anser små och medelstora företag, finns på grund av kulturella 

skillnader vid internationell marknadsföring och hur kan dessa problem motverkas?” 

 

6.1. Slutsatser 

Redan från början hade vi bestämt oss för att hitta ett litet eller medelstort, svenskt 

företag som hade försäljning i Asien eftersom vi förväntade oss störst kulturskillnader 

där. Detta visade sig vara svårare än väntat. Av det faktum att vi hittade så få företag 

inom dessa ramar drar vi slutsatsen att små företag helt enkelt inte vågar och håller sig 

på närmre marknader. Vi har sett två olika skäl till varför de inte vågar, det första är 

det kulturella och det andra är det finansiella skälet. Playsam har löst de kulturella 

problemen genom att visa respekt och acceptans och för de finansiella problemen har 

de i de flesta fall använt sig av förskottsbetalning som en extra säkerhet. Dessutom 

har de bara gått ut på marknader som har efterfrågat deras produkter.   

 

Hofstedes dimensioner stämmer bra med verkligheten men även om det i teorin kan 

verka som stora kulturella skillnader så kan respekt, acceptans och tillit räcka långt. 

Trots de stora synliga skillnaderna såsom språk, estetik, historia och religion så har 

det i vårt fall visats att det i grunden finns stora likheter. Kina och Sverige är mer lika 

än man tror, det finns samma strävan efter att skapa långsiktiga relationer baserade på 

tillit och förtroende. Denna likhet med Kina var inte vad vi förväntade oss då vi sett i 

all litteratur att Sverige räknas som Väst tillsammans med övriga Europa och Nord 

Amerika. Globaliseringen tycks ha haft större verkan på Österländsk och 

Västerländsk kultur än vad vi väntat oss. I estetik som är något Playsam arbetar med 

så är det stora skillnader på vad som föredras, den enkla stilrena Nordiska stilen mot 

den detaljrika, sirliga Asiatiska stilen. Men som denna uppsats visar så går den 
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Nordiska stilen hem även i Kina, kanske inte i alla hem, men det finns en marknad. 

Det har alltid varit stora skillnader på Öst och Väst men nu närmar vi oss långsamt 

varandra.  

 

Vad nu än alla forskare säger om globaliseringen och om kulturen försvinner eller blir 

mer viktig, så öppnas nya möjligheter och nya marknader hela tiden. En starkt 

växande marknad är den Asiatiska marknaden och i och med att de får allt större 

köpkraft så skapas stora möjligheter för nya företag. Det gäller bara att våga. Med 

anledning av den snabba utvecklingen av globaliseringen så är detta ett viktigt ämne 

att studera.  

 

Något som vi har sett i vårt fall med Playsam är att kulturen inte varit till något större 

problem. Samarbetet mellan de olika länderna som Playsam arbetar med har fungerat 

mycket bra. Zedig framhävde förmågan att respektera varandra och visa tillit. Men 

vad som även har stor inverkan på bra samarbete är att inom designbranschen finns ett 

speciellt tänkande världen över. I designbranschen råder en maskulin kultur som är 

mycket tävlingsinriktad vilket talar emot den Svenska kulturen som anses vara en av 

de mest feminina kulturer världen över. Detta trots att Sverige är ett framstående land 

inom design och har varit under lång tid. Detta talar för att en modell för 

branschkultur över gränserna skulle fungera bättre än en modell för kultur mycket 

baserad på geografi i denna krympande värld.  

 

6.2. Vidare forskning 

Vi märkte redan i början av forskningen att det var få företag som vågade sig ut på 

nya marknader eller att viljan fanns men finanserna och informationen för att kunna 

gå ut på främmande marknader inte fanns. Hur kan internationalisering underlättas för 

små företag som vill gå ut på marknader med stora kulturskillnader?  

Få små och medelstora företag har det forskats om i detta sammanhang. Hofstedes 

modell är uppbyggt på studier av det stora företaget IBM.  Därför kan det vara 

intressant att ta reda på vad som gör att vissa vågar och andra inte och även varför 

vissa lyckas och andra inte. Det bör undersökas vilken roll kulturen spelar för små 

företag på internationell mark. 

Något annat som vi upptäckte under vår forskning är att de flesta teorierna baseras på 

skillnader mellan Öst och Väst men vi har lagt märke till att Sverige och Kina är mer 
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lika än Sverige och USA när det kommer till att göra affärer. Kan det vara så att 

världen har krympt och att synen på Öst och Väst måste ändras? 

Dessutom har vi lagt märke till att designbranschens kultur skiljer sig betydligt från 

Svensk kultur i allmänhet. Är detta fallet för fler branscher och är det då möjligt att 

utveckla en modell som visar på branschers kultur istället för länders kultur?   
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