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Förord 

 
Denna uppsats är skriven på C-nivå inom Företagsekonomi 60-90 högskolepoäng med 

inriktning på Internationella affärer och Global marknadsföring, vid Handelshögskolan BBS. 

Uppsatsen omfattar 15 högskolepoäng och är en obligatorisk del i kursen.  

 

Under uppsatsens arbete har vi breddat vår kunskap inom interkulturell kommunikation och 

belyst olika kulturella skillnader mellan länder i internationella samarbeten. Detta hade inte 

varit möjligt utan våra informanters medverkan. Därför vill vi rikta ett stort tack till Dan 

Gustafsson och Ted Lauritzen anställda på Haldex Traction, samt Eva Malmberg och Maria 

Roomberg anställda på Assa Abloy Entrance System. 

 

Handledare för denna uppsats har på Handelshögskolan BBS varit Peter Lindelöf. Vi vill 

därför även rikta ett tack till vår handledare för inspiration och vägledning under uppsatsens 

gång. 

 

 

TACK! 

 

 

Kalmar, Maj 2009 

 

Daniella Eriksson Hörlin och Hanna Gustafsson 
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Sammanfattning 

 

Titel:  Kommunikation över kulturella gränser 

Kultur – ett hinder vid internationella samarbeten 

 

Författare:  Daniella Eriksson Hörlin & Hanna Gustafsson 

 

Handledare:  Peter Lindelöf 

 

Kurs:  Företagsekonomi 60-90 poäng, VT 2009 

 

Institution:  Baltic Business School vid Högskolan i Kalmar 

 

 

Globaliseringen har lett till att länders ekonomi, politik och kultur ständigt integreras och 

förändras i ett komplext nätverk. Den teknologiska utvecklingen som värderingar medfört har 

underlättat för snabb och effektiv kommunikation. Detta fenomen sätter krav på företag att 

vara innovativa och flexibla inför förändringar. Strävan efter att överleva på den globala 

marknaden och att möta kunders efterfrågningar har lett till en internationalisering av företag.  

 

Detta kräver ett samarbete mellan organisationer som är lokaliserade i olika länder. I ett 

samarbete krävs effektiv kommunikation med ett flöde av förstålig och meningsfull 

information mellan involverade parter. I en interaktion mellan individer med olika kulturella 

bakgrunder uppstår gärna störningar. Anledningen till detta på grund av att parterna inte delar 

samma uppfattning av symboler och tolkar därmed meddelandet annorlunda.   

 

Syftet med uppsatsen är att närmre undersöka den interkulturella kommunikationsprocessen, 

med fokus på hur olika kulturmönster bildar störningar i kommunikationen. Uppsatsen utgår 

ifrån en kvalitativ metod med ett deduktivt angreppssätt. Den empiriska delen innefattar 

intervjuer med anställda på ledningsnivå i två olika internationella företag som ingår i varsin 

global koncern med organisationer placerade i olika länder. Företagen vi har valt att använda 

som underlag för vår empiriska del är Haldex Traction och Assa Abloy Entrance System. I 

analysen kopplar vi samman den teoretiska referensramen med insamlad empiri och avslutar 

kapitlet med en egenskapad modell som resultat, samt egna reflektioner. Det avslutade 

kapitlet besvarar uppsatsen syfte och frågeställning i problemdiskussionen. 

 

Uppsatsens nyckelord:  

Internationalisering, Kultur, Kulturella skillnader, Interkulturell kommunikation, Hofstede
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till varför vi valde att skriva om interkulturell 

kommunikation. Vidare i problemdiskussionen belyser vi frågeställningar som lett fram till 

formuleringen av uppsatsens forskningsfråga.. Vi avslutar med att presentera vårt syfte, samt 

hur vi valt att avgränsa uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Intresset för att undersöka hur kultur influerar kommunikationen mellan organisationer inom 

ett internationellt företag väcktes under en kurs vid namn International Business and Global 

Marketing inom Företagsekonomi C. En av böckerna från kurslitteraturlistan skriven av 

Svend Holenssen (2007) beskrev kulturella svårigheter under internationaliseringsprocessen 

som en barriär för företag att lyckas med sin verksamhet i utlandet. Ämnet föll i vårt intresse 

då internationalisering är ytterst aktuellt under senare 2000-talet i takt med globaliseringen, 

samt för att kultur är ett ogripbart och komplext ämne men samtidigt nödvändigt att förstå för 

ett lyckat internationellt samarbete.  

 

Vi har i förarbetet till denna uppsats studerat globaliseringens effekter på svenskt företagande. 

I dagsläget är det många företag som väljer att integrera delar av sin organisation i utlandet 

för att överleva på den globala marknaden. Detta fenomen mer eller mindre tvingar svenska 

företag att internationalisera sin verksamhet för att finna nya konkurrensfördelar, samt för att 

hänga med i den globala utvecklingen med nya marknader och en världsekonomi. En rapport 

sammanställd av organisationen UNCTAD (United Nation Conference on Trade and 

Development) visar en ökning från 709 till 1358 billjoner US dollar mellan åren 1998-2007 

av de totala företagens utländska investeringar i världen (www.unctad.org).  Enligt Statistiska 

Centralbyrån har svenska företags direkta investeringar i utlandet ökat från 194 602 till 

265 126 miljoner kronor mellan år 1998- 2008 (www.scb.se).  

 

I ett samarbete mellan organisationer från olika länder uppstår lätt problem i 

kommunikationen mellan parterna på grund av skillnader i kultur. Kultur är ett komplext 

begrepp som är en underliggande faktor till hur människor beter sig, samt förhåller sig till 

varandra. En förståelse för kulturen kan minska missförstånd i samarbetet mellan 

organisationer i ett internationellt företag.   
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Vi anser att den interkulturella kommunikationen är ett ytterst väsentligt ämne som borde 

uppmärksammas mer i det globala samhället. De kulturella skillnaderna mellan olika länder är 

viktigt för företag att vara medvetna om innan internationalisering sker av deras verksamhet 

och för fortsatt samarbete mellan organisationer.   

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Det är tydligt att alltfler företag väljer att internationalisera sin verksamhet för att överleva 

och vara en del av den globala marknaden. Vid en internationalisering finns många olika 

barriärer; politiska, ekonomiska, teknologiska, kulturella. Den sistnämnda barriären och dess 

betydelse anser vi borde lyftas fram mer och belysas i företag både innan, under och efter 

internationaliseringsprocessen. Vad är kultur? Kulturbegreppet innefattar mer än ett 

annorlunda klimat eller mat. Kultur handlar också om en människas beteende, som delvis 

påverkas av djupt underliggande normer och värderingar. Kulturen kan visa sig genom 

synliga symboler, men betydelsen är oftast inte densamma för olika kulturer. Begreppet är ett 

abstrakt fenomen som är svårt att definiera.  

 

För att få någon form av förståelse för kultur krävs kommunikation mellan människor. 

Kommunikation hänger samman med kultur. Begreppen kan inte separeras från varandra, utan 

ett samspel krävs för att skapa förståelse. Vilken betydelse har kommunikationen för att skapa 

en förståelse för kulturen? Kunskap om kultur får individen genom att lära och dela med sig 

erfarenheter med en annan individ genom både icke-verbal och verbal kommunikation. Det 

verbala språket syftar till uttalande av ord och på vilket sätt de sammanbinds och uttalas. Det 

icke-verbala språket är det mer osynliga språket såsom kroppsspråk och socialt avstånd. Dessa 

element kommer att beskrivas mer ingående senare i uppsatsen (Herlitz, 2007).  

 

För att meddelandet i kommunikationen ska ge mening åt inblandade parter krävs en 

förståelse för särskilda kulturella mönster och beteenden, annars finns risken att tolkning av 

symbolismen i meddelandet blir missvisande. Går det att skapa en förståelse för kulturen 

genom kommunikation när alla människor är så olika? 

 



 9 

Världen är full av människor och grupper som tänker, känner och beter sig olika. Men i 

många fall är dessa människor även utsatta för samma sorts händelser och problem som måste 

lösas, vare sig det är i vår omvärld eller inom en organisation. Många gånger kan det vara 

svårt att lösa konflikter eller göra affärer inom företag på grund av ignorans inför de olika 

tankesätt som finns inom grupper. Det är viktigt att vara medveten om och att försöka förstå 

dessa skillnader. Med förståelse och kunskap om att det är stora skillnader i hur vi tänker, 

känner och beter oss världen över, kan en struktur urskiljas i denna mångfald som kan 

underlätta för förståelsen. 

 

Ett tydligt exempel som belyser problem som uppstår på grund av kulturella skillnader är ett 

fall taget från en konferens anordnad av Assa Abloy Entrance System, mellan den svenska 

och spanska organisationen.  Spanjorerna hade fortfarande inte dykt upp efter 45 minuter till 

konferensen, vilket gjorde svenskarna en aning nervösa och trodde att spanjorerna hade glömt 

den avtalade tiden. Lite senare anlände spanjorerna lugnt till konferensen, oförstående varför 

svenskarna var irriterade (Intervju, Roomberg, 2009).  

 

Kulturkrocken i detta fall uppstod på grund av att parterna hade olika värderingar kring 

tidsperspektivet. Detta fall bevisar en konkret störning i kommunikationen som skapade 

missförstånd om avtalad tid på grund av olika kulturella bakgrunder. Frågesällningar kring 

ytterligare störningar väckte intresse hos oss, särskilt kring faktorer som inte är lika märkbara.  

Vidare kommer uppsatsen att belysa problematiken med kulturella skillnader som ett 

störningsmoment i kommunikationsprocessen inom ett internationellt företag. Vilket har lett 

fram till nedanstående forskningsfråga. 

 

1.3 Forskningsfråga 

 

Vilka störningar kan uppstå i kommunikationen inom ett internationellt företag på grund av 

skillnader mellan kulturer? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur kultur influerar kommunikationsprocessen inom ett 

internationellt företag med organisationer lokaliserade i olika länder. Genom att identifiera en 
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annan kultur utifrån ett svenskt företags perspektiv öka förståelsen för skillnader i kultur och 

hur dessa påverkar kommunikationen när de integreras i en gemensam organisation.  

 

1.5 Avgränsning 

 

Vi har i denna studie valt att studera interkulturell kommunikation utifrån ett svenskt företags 

perspektiv. Den empiriska delen i studien bygger på fyra intervjuer med personer inom 

ledningspositioner. All insamlad empiri kommer att belysa vilka kulturella störningar 

intervjurespondenterna uppfattar i kommunikationsprocessen. Uppsatsen kommer att 

begränsas till två olika internationella företag lokaliserade i Landskrona, Sverige. Analysen 

och de egna reflektionerna kommer att grunda sig på intervjurespondenternas svar. Detta 

betyder att fallet inte kan generaliseras och jämföras med andra företag verksamma i samma 

regioner. Intervjurespondenternas svar är unika och grundade på individuella observationer 

om kulturer, vilket betyder att svaren inte behöver vara korrekta, trots att de är sanna för 

intervjurespondenternas, då det är så deras uppfattning av verkligheten.   

 

1.6 Disposition 

 

Kapitel 1; Inledning 

I första kapitlet ges en bakgrund till det ämne vi har valt att studera samt ges en 

problemdiskussion till följande forskningsfråga och syfte. I inledningen ges även läsaren en 

förklaring till de avgränsningar som denna studie besitter. 

 

Kapitel 2; Metod 

I denna studie används en deduktiv forskningsansats vilket förklaras i metodkapitlet. Vidare 

redovisas i metodkapitlet för den datainsamling författarna har använt sig av samt kvalitativ 

intervju, telefonintervju samt mailintervju. Kapitlet avslutas med validitet, käll- och 

metodkritik. 

 

Kapitel 3; Teori 

Kapitel tre innehåller den teoretiska delen. Den består av tre delar som övergripande täcker 

ursprunget till varför interkulturell kommunikation i organisationer uppstår. Den första delen 

förklarar begreppet värderingar och dess innebörd som följs av internationaliseringsprocessen. 
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Den andra delen syftar till att ge en bild av det breda begreppet kultur och den tredje delen av 

teorikapitlet redogör för kommunikationsbegreppet.  

 

Kapitel 4; Empiri 

I kapitel fyra återfinns den empiriska delen och de fallstudier vi valt att göra på företaget 

Haldex Traction och Assa Abloy Entrance System. Syftet med detta kapitel är att jämföra det 

praktiska synsättet med det vi byggt upp i teorin i föregående kapitel och därigenom besvara 

syftet med vår uppsats. 

 

Kapitel 5; Analys, Egna Reflektioner  och Resultat 

Analysens grund ligger i jämförelsen mellan den litteraturstudie som använts som 

utgångspunkt för intervjuerna och de svar som respondenterna givit. I analysdelen förstärks 

eller försvagas de teoretiska aspekterna i uppsatsen samt ges egna reflektioner från författarna. 

Sist i kapitel fem finner läsaren ett resultat av analysen i form av en egenskapad modell. 

 

Kapitel 6; Slutsats 

I det avslutande kapitlet görs en slutsats som syftar till att besvara den forskningsfråga och 

syfte som uppsatsen har. 
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2. Metod 

I detta kapitel redogörs för de forskningsmetoder och undersökningstekniker vi använt i 

skapandet av denna uppsats. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod med en 

deduktiv forskningsstrategi i uppsatsskrivandet. I detta metodkapitel redogörs även för hur vi 

behandlat och bearbetat den erhållna informationen från de utförda studierna.  

 

 

2.1 Undersökningsmetod 

 

I arbetet med uppsatsen har vi valt att utgå ifrån den kvalitativa metoden. Vi anser att en 

kvalitativ metod är passande i denna uppsats då det är ett komplext ämne som behandlas och 

som inte är möjligt att generalisera. Data av vår undersökning ger därför inte en enhetlig bild 

som kan jämföras med andra företags interkulturella kommunikationsprocess (Patel & 

Davidson, 2003). Den kvalitativa metoden går ut på att få en inblick i hur situationen ser ut 

genom andra människors perspektiv, för att på så sätt kunna skapa ett samband (Hartman, 

2004). Våra egna förkunskaper om det valda ämnet är allmänna då vi inte har några 

personliga erfarenheter att relatera till vilket gör att den kvalitativa metoden passar vår studie.  

 

Denna typ av forsknings syfte är att genom att se något från en annans perspektiv eller genom 

en annans ”ögon”, bildligt uttryckt, redogöra för ett fenomens karaktär eller egenskaper 

djupgående. Det har vi funnit mest passande för vår undersökning då vi söker en större 

förståelse för och en djupare inblick om ämnet vi skriver om. Den kvalitativa metoden är 

således huvudsakligen inriktad på ord i form av våra intervjuer jämfört med den kvantitativa 

metodens syfte som är att samla data i form av statistik, och på så sett ger detta oss författare 

mer utrymme för analys och egna tolkningar (Bryman & Bell, 2005). 

 

Under en kvalitativ undersökning är det lämpligt att göra kontinuerliga analyser av insamlad 

information. Detta kommer vi att applicera i vår intervjuanalys, då vid direkt sammanställning 

återkomma med eventuella följdfrågor till intervjupersonen.  En direkt analys kan gynna oss, 

då den kan ge idéer om fortsatt arbete i undersökningen, samt att kunskapen vi samlat in är 

mer aktuell i minnet och blir därmed bättre tolkad (Patel & Davidson, 2003). 
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2.2 Deduktiv forskningsstrategi 

 

Det finns två olika angreppssätt om hur information samlas in; deduktiv och induktiv ansats. 

Den deduktiva ansatsen utgår ifrån redan existerande teoretiska påståenden, som vidare 

prövas i empirin och som då antingen förstärks eller försvagas. Den induktiva ansatsen har 

inte teorier som utgångspunkt, utan består istället av empirisk insamlad data som därefter 

kopplas till olika teorier. Forskaren beger sig direkt ut på det så kallade ”fältet” för att sedan 

koppla till teorier (Patel & Davidson, 2003).  

 

Denna studie har en deduktiv forskningsstrategi som tillhör den kvalitativa metoden, eftersom 

vi ämnar koppla relevanta teorier till empirin. Med deduktiv ansats menas att forskarna ur 

redan existerande teorier och påståenden härleder nya hypoteser som sedan testas i empiriska 

undersökningar (Holme & Solvang, 1997). Enligt Holme & Solvang (1997) blir en teori aldrig 

fulländad, den kan alltid få frågan ”varför” eller ge upphov till nya följdsatser som sedan kan 

prövas genom empiriska undersökningar för att förstärka eller försvaga tilliten till teorin.  

 

Vårt intresse för den interkulturella kommunikationen väcktes i samband med internationella 

affärsstudier då vi förstod att kommunikation över kulturella gränser är ett problem. Vi blev 

följaktligen intresserade av vad den kulturella kommunikationen egentligen består i och till 

vilken utsträckning den interkulturella kommunikationen är en påverkande faktor för företag 

som internationaliserar. I denna uppsats kommer vi därför att behandla ett ämne som funnits 

sedan människans skapelse nämligen kultur och kommunikation. I studien utgår vi ifrån teori 

som behandlar ämnena samt närliggande ämnen som verkar som påverkande faktorer samt 

empiriska undersökningar och genom detta vill vi bevisa vår hypotes; att företag påverkas av 

kulturen i kommunikationen men också till vilken utsträckning företag påverkas när de rör sig 

över kulturella gränser.  

 

I uppsatsskrivandet vill vi få fram information om ett fenomen genom att först och främst 

vända oss till den teori som finns. Enligt Holme & Solvang (1997) är en teori ofta en ganska 

enkel återspegling av hur verkligheten är, men som kan göras mer komplex genom att nya 

variabler eller samband tas in. Genom att införa hypoteser om samband genom nya tillförda 

variabler till teorin, kan vi finna nya kopplingar som kan prövas i den empiriska 
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undersökningen. Detta kan innebära nya kunskaper och bättre förståelse för ämnet vilket i sin 

tur kan hjälpa andra i sitt arbete (Holme & Solvang, 1997). 

 

2.3 Urval 

 

Då vi i vår studie är intresserade av kommunikationen mellan två parter vars kultur är olik den 

andre förefaller det sig självklart att göra intervjuer med företag som har erfarenheten av att 

ha internationaliserat delar av företaget eller startat ett helt nytt företag i ett annat land. I den 

empiriska undersökningen gjordes fyra intervjuer varav tre var via personliga intervjuer och 

en via telefonintervju, samt gjordes uppföljningar på en del frågor via e-post. 

 

Urvalet av företag skedde genom att en av författarna kände till företagen och att det ena 

precis har genomgått en internationaliseringsprocess medan det andra företaget har mycket 

erfarenhet av internationalisering i olika länder. Företagen heter Haldex Traction som 

representeras av Dan Gustafsson och Ted Lauritzen samt Assa Abloy Entrance System vilket 

representeras av Eva Malmberg och Maria Roomberg. Företagen är lokaliserade i 

Landskrona-området.  

 

Dan Gustafsson och Ted Lauritzen har båda jobbat som projektledare för 

internationaliseringsprojekt då Haldex Traction startade upp en fabrik i Mexiko och vi ansåg 

därför att de besitter kunskap om verksamheten samt de positiva och negativa erfarenheterna 

och den påverkan det kan ha haft på företaget. Assa Abloy Entrance system representeras av 

Eva Malmberg som jobbar inom avdelningen för Human Resource och kommunikation med 

hela världen som arbetsplats medan Maria Roomberg är koncentrerad främst till marknaden i 

Europa.  

 

2.4 Undersökningstekniker 

 

Empirin till denna uppsats består av intervjuer med personer anställda vid Haldex Traction 

samt Assa Abloy Entrance System. Strukturen på denna studies intervjuer var ostrukturerade 

och ej standardiserade, något som präglar den kvalitativa intervjun (Hartman 2004). Enligt 

Hartman (2004) är intervjun sannolikt den mest använda metoden för att samla in data till 

kvalitativa undersökningar. En kvalitativ intervju bör därför inte liknas vid en kvantitativ 

intervju då den kvantitativa intervjun istället präglas av hög grad av standardisering och 
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strukturering, det vill säga speciell ordningsföljd på frågor och givna svarsalternativ (Hartman 

2004). 

 

Syftet med studiens intervjuer var att få reell fakta på hur det är att jobba över kulturella 

gränser. Vi valde att intervjua personer på olika nivåer i företaget eftersom alla påverkas olika 

beroende på plats i företaget.  

 

2.5 Kvalitativ intervju 

 

Den personliga intervjun med Dan Gustafsson på Haldex Traction genomfördes i Lund 2009-

04-21. Intervjun med Eva Malmberg genomfördes 2009-05-03 och med Maria Roomberg 

2009-05-05. En av författarna var närvarande som med tillåtelse av alla tre intervjuobjekten 

kunde använda sig av en diktafon. Detta sätt att dokumentera intervjun var positivt då 

intervjuerna kunde spelas upp för den andre författaren samt att intervjusvaren kunde 

analyseras i sin helhet för att återges på ett rättvisande sätt. 

 

Den kvalitativa intervjun inom kvalitativ forskning syftar till att belysa det forskningsproblem 

som tas upp i studien samt att identifiera den intervjuades uppfattning om fenomenet (Patel & 

Davidson, 2003). Informationen som vi sökte skulle enligt Hartman (2004) uppnås genom vad 

han väljer att delvis likna vid en konversation. Den del av en kvalitativ intervju som kan 

liknas vid en konversation är att den är personlig och ostrukturerad. Intervjuaren har dock ett 

syfte med intervjun och detta är att samtidigt få fram data ur respondenten (Hartman 2004).  

 

En kvalitativ intervju kan genomföras på olika sätt; den kan vara väl genomtänkt och styrd på 

förhand genom en detaljerad intervjuguide. Den kan även vara av en ostrukturerad prägel 

vilket innebär att frågorna utvecklas under intervjuns gång. Intervjun i denna uppsats var 

semistrukturerad då vi ville få fram information om vissa specifika teman, dock var frågorna 

öppna för att respondenten skulle kunna utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman & Bell, 

2005). Detta var en aspekt som vi reflekterat över som en nödvändig faktor för denna studie, 

det vill säga att vara öppen för kunskap och flexibel vid intervjuerna för att kunna, om 

nödvändigt, ändra riktning. De frågor vi ställde var inte komplett strukturerade från början, 

vilket enligt Hartman (2004) ska ge den intervjuade ett större utrymme att själv kunna 

bestämma vad som skall diskuteras. I vårt fall ville vi alltså finna ut vad företaget anser vara 
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kultur, interkulturell kommunikation och vilka problem de ser i detta. Bryman & Bell (1997) 

beskriver hur den stora fördelen med kvalitativ forskning är att genom en ostrukturerad natur 

kan de som intervjuar bemöta och hantera det oväntade och detta gör det möjligt att ändra 

riktning på forskningen. 

 

I förarbetet till intervjuerna framställdes dock en mindre intervjuguide vilket var viktigt för att 

kartlägga vilket problemområde som skulle täckas (Guvå & Hylander, 2001). Intervjuguiden 

skulle dels fungera som en mindmap och ram för att täcka de områdena intervjun syftade till 

att täcka och dels som en hjälp att hålla konversationen flytande. Inför intervjuerna försökte vi 

även noggrant formulera de frågorna vi ställde på ett sätt som inte skulle kunna missuppfattas 

(Patel & Davidson, 2003). 

 

Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att personkemin i mötet mellan personerna stämmer, 

gör den inte det uppstår det problem som kan göra så att intervjun förlorar sin kvalité.  Det 

finns dock inga garantier för att en intervju går som forskaren har önskat. Vi är även 

medvetna om att vid våra intervjuer ser vi världen genom de intervjuades ögon, vilket betyder 

att det i vissa avseenden kan uppstå problem för den kvalitativa forskningen. Det kan ge 

forskaren svårigheter att utesluta sina subjektiva åsikter vid tolkningen av svaren, dock är vi 

medvetna om att den informationen som vi erhåller av respondenterna endast är deras bild av 

verkligheten och kan anses vinklad (Patel & Davidson, 2003). 

 

Ted Lauritzen, projektledare för Haldex Traction, intervjuades via telefon 2009-05-13. Vi 

använde oss då av samma frågor vi ställt till Dan Gustafsson i den personliga intervjun. 

Frågorna utvecklades sedan på initiativ av Lauritzen som kom med nya infallsvinklar. Detta 

är en strukturerad form av intervju (Bryman & Bell 2005). Enligt Bryman & Bell (2005) är en 

fördel med en telefonintervju att intervjuarna inte påverkas av faktorer hos intervjuobjektet 

som till exempel kön, klass, ålder eller etnisk bakgrund som annars kan vara en påverkande 

faktor i intervjuer ansikte mot ansikte då respondenterna svarar som de tror att intervjuaren 

uppskattar. Bryman och Bell (2005) påpekar dock att när telefonintervju utförs har 

intervjuaren ingen möjlighet att läsa respondentens kroppsspråk eller ansiktsutryck då den får 

en fråga. Det kan dessutom vara svårt att avgöra om det är med den rätte respondenten som 

intervjun görs (Bryman & Bell, 2005). 
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2.6 Datainsamling 

 

Primärdatainsamling och sekundärdatainsamling är två olika tillvägagångssätt som kan 

användas för att samla in data. Primärdata är insamlad endast för denna enskilda 

undersökning. Primärdatainsamling innebär därmed att samla information för ett särskilt 

ändamål och syfte. Sekundärdata är baserad på information som redan finns och utgörs av 

tidigare gjorda undersökningar, statistik, litteratur, vetenskapliga artiklar med mera (Patel & 

Davidson, 2003). 

 

I undersökningen har vi använt oss av både primär- och sekundärdata. Primärdata är det 

material vi får fram genom utförda personliga intervjuer. Sekundärdata består av de data som 

redan finns i tryckt form såsom den litteratur och de vetenskapliga artiklar vi har använt oss 

av.  

 

2.7 Validitet och källkritik 

 

Vi förhåller oss kritiska till de fakta som presenteras i uppsatsen, samt tar vi hänsyn till när 

och var informationen har uppkommit. Enligt Patel & Davidson (2003) bör man hålla sig 

källkritisk till allt material. 

 

Validitet är ett sorts mätinstrument för att uppskatta om de indikatorer vi valt för att mäta 

begreppet i denna studie verkligen mäter just det begreppet. Validitet handlar alltså om att 

mäta rätt saker, och som i denna studies fall om vi har intervjuat rätt personer (Bryman & 

Bell, 2005). Vi har endast gjort två fallstudier vilket innebär att vi inte kan generalisera 

resultatet till en teori. Målet med studierna har dock varit att skapa en förståelse för 

problemområdet. 

 

Enligt Patel & Davidson (2003) har validitet och reliabilitet ett förhållande till varandra då det 

inte bara bör vara god validitet, det bör även vara god reliabilitet. Reliabilitet handlar om att 

mäta på rätt sätt, vilket betyder om vi har ställt rätt frågor till våra intervjuobjekt. Detta 

innebär följaktligen att det ena inte utesluter det andra, för att veta vad som mäts så måste 

mätningen vara tillförlitlig (Patel & Davidson, 2003).  
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I den kvalitativa metoden bör man vara uppmärksam på genom vems ögon man ser på 

fenomenet då chefer, mellanchefer och arbetare kan ha olika synsätt och uppfattningar 

(Bryman & Bell, 2005). För att få en övergripande syn på internationalisering av ett företag 

och en allmän bild av hur kultur kan ha influerat kommunikationen i företaget har vi 

intervjuat personer vid Haldex Traction som jobbade med internationaliseringen till Mexiko 

samt en person som är VD för den nya fabriken som följaktligen jobbar nära mexikanarna. På 

Assa Abloy Entrance System intervjuades personer inom Human Resource och 

Communication både för Europa och övergripande inom alla länder som Assa Abloy Entrance 

System jobbar med.  

 

I vår studie har vi genomfört en telefonintervju. Det här skall uppmärksammas och viss kritik 

bör riktas till att vi personligen inte träffar respondenten. Detta innebär att vi inte kunde läsa 

av personens utseende, gester eller kroppsspråk.  

 

I vår empiriinsamling hade vi om möjligt föredragit att alla intervjuer skett genom personliga 

intervjuer. Intervjupersonen i fråga i telefonintervjun reser mycket i jobbet och det var svårt 

att parera plats och tid mellan båda parter. När intervjuer görs med företag som har 

huvudkontor på andra orter gäller det att anpassa sig till de intervjupersoner som ställt upp 

och deras schema. Författarna besitter även de en viss tidspress och detta betyder således att 

när båda parter har tidsmässiga svårigheter söks alternativa sätt att genomföra intervjuer på.  

 

Vi har varit medvetna om att respondenterna talat utifrån egna åsikter och därmed kan ha 

försökt försköna bilden av sin verksamhet i intervjuerna. I denna studie finns det dock inte 

endast ett sant svar på en fråga. Syftet med uppsatsen är att söka kunskap och förståelse för 

det som undersöks, inte att finna svar, eftersom generalisering och exakta svar inte är aktuellt. 

Vi valde därför att intervjua två olika företag med olika bakgrunder och erfarenheter av 

internationalisering och kommunikation över kulturella gränser. 

 

Vid den personliga intervjun med Dan Gustafsson var inte båda författare närvarande vilket 

kan anses negativt då båda inte kunde uppmärksamma Gustafssons svar samt det sätt han 

svarade på. Dan Gustafsson har dessutom en familjerelation till den som intervjuade honom. 

Bryman & Bell (2005) påpekar att om en forskare känner nära samhörighet med en 

respondent kan det bidra till att forskaren finner svårigheter i att skilja sin roll som objektiv 

forskare från att vara subjektivt tyckande. Vi är medvetna om att vi måste vara kritiska till 
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denna källa i vårt empiriska material då det kan ha förekommit intervjubias. Tolkningen av 

den tillhandahållna informationen kan anses sned eller felaktig på grund av familjerelationen 

till intervjupersonen. Detta betyder att intervjuarens objektivitet kan ha varit svag och därmed 

kan slutsatsen och kunskaperna ha påverkats. I denna typ av undersökning anser vi dock att 

det inte kan ha en betydelsefull påverkan på resultatet eftersom det inte är en sådan typ av 

studie. Vi ser istället det som att informationsutbytet kan ha påverkats positivt då 

intervjupersonen kan under intervjun ha känt sig mer hemma i konversationen med den som 

intervjuade eftersom den inte behövde bli distraherad av andra faktorer som kan uppstå 

mellan människor som är okända för varandra. Under intervjun användes dessutom diktafon 

vilket gjorde att båda författarna kunde lyssna på intervjun och gå igenom svaren. 

 

Ämnet kultur och kommunikation är inte något nytt ämne i sig och det finns ett stort utbud av 

böcker inom ämnena, men det finns inte mycket litteratur som behandlar just det aktuella 

problemområde inom internationella företag som vi har valt att belysa i denna studie. Därför 

har vi valt att utforma teorin med hjälp av litteratur som kan knytas till problemfrågan. Då 

litteraturen i ämnet kommunikation också tar upp mycket kultur har vi varit tvungna att söka 

tvärvetenskapliga alternativ som enbart behandlar till exempel kommunikation eller 

nätverksteori.  

 

En stor del av litteraturen är skriven på engelska vilket kan ha misslett informationen en 

aning, även om bi båda besitter goda kunskaper i det engelska språket. Dessutom härstammar 

litteraturen i ämnet kultur ofta från en liten grupp kända forskare och mycket information 

kommer speciellt från den erkände forskaren Hofstedes studier. Vi har studerat och använt 

Hofstede mycket i denna uppsats men även varit öppna för att senare forskare och författare 

kan ha nya intressanta infallsvinklar och även använt dessa i arbetet. 

 

2.8 Metodkritik 

 

När en studie byggs på kvalitativa intervjuer är vi medvetna om att det kan vara svårt att 

komma in i en organisation och få ta del av intressant information, beroende på vad det 

handlar om för ämne.  Studien hade säkerligen kunnat få mer tyngd om vi haft mer erfarenhet 

av att utföra personliga intervjuer.  
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3. Teori 

Detta avsnitt redogör för de teorier som används i uppsatsen. Teorierna är uppdelade i tre 

delar. Den första delen ger en övergripande beskrivning om värderingar, 

internationaliseringsprocessen av företag samt behovet av att ingå i ett nätverk och skapa 

relationer. De två följande avsnitten fokuserar på begreppen kultur och kommunikation, samt 

samspelet mellan dessa. 

 

3.1 Värderingar - integration av politik, ekonomi och kultur 

 

Globaliseringen är ett komplext fenomen och därmed svårt att förklara med en teoretisk 

definition. Begreppet kan förklaras utifrån den integrerade politiken, ekonomin, kulturen, och 

den sociala konstruktionen världen över. Idag ingår varje nationell ekonomi i en stor 

världsekonomi, med ett finansiellt flöde mellan landsgränser. Politiken integreras i 

gemensamma organisationer, såsom exempelvis den Europeiska Unionen.  Kulturella och 

sociala möten ökar då bland annat allt fler företag expanderar på den internationella 

marknaden, vilket ställer krav på ett effektivt samarbete. Integrationen mellan dessa faktorer 

från olika länder ökar betydelsen av att skapa direkta och indirekta relationer inom ett väl 

fungerande nätverk. Individer måste därmed lära sig att kommunicera med människor med en 

annan kulturell bakgrund (Arribas et al, 2008).  

 

Globaliseringen har lett till en samordnad värld med en global ekonomi där de olika nationella 

ekonomierna har blivit mer integrerade och samtidigt beroende av varandra. Den snabba 

förändringen i den globala ekonomin har lett till fritt flöde av pengar, varor och service över 

gränser. Detta har ökat handeln över gränserna och även investeringarna i utlandet.  Tidigare i 

historien var gränserna tydligt separerade mellan olika länder, men idag har dessa luckrats 

upp och hinder för internationell handel har minskat. I och med att handelshinder minskat har 

globaliseringen fortsatt, mycket på grund av den teknologiska utvecklingen som skapat 

fördelar för kommunikation, transport, och för att processa information. Detta har utvecklat en 

stor global marknad, där både multinationella företag och mindre företag konkurrerar med 

varandra (Hill, 2005).  
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3.2 Den teknologiska utvecklingen 

 

Den teknologiska utvecklingen har lett till att världen krymper vilket leder till att länder och 

individer kommer allt närmre varandra. Nationella gränser suddas ut och geografiska 

distanser spelar en allt mindre roll. Den teknologiska utvecklingen möjliggör att information 

kan spridas med en hög hastighet över hela världen under en bråkdels sekund. Människan 

lever i ett samhälle med en mängd olika teknologier såsom Internet som möjliggör enkel och 

snabb kommunikation då ett e-post kan snabbt skickas till andra sidan jordklotet och därefter 

besvaras lika snabbt om så önskas. Detta kan jämföras med tidigare brevförsändelse som kan 

ta upp emot en vecka innan det når fram. Människor kan därmed kommunicera på andra 

villkor idag till skillnad från förr, då teknologin begränsade möjligheterna till kommunikation 

(Martin, 2007).  

 

Teknologin ger nya förutsättningar för företag att stärka sin lokala och globala position på 

marknaden. Den ständiga teknologiska utvecklingen förändrar strukturen av industrier där 

företag verkar. Det ökade informationsflödet sätter nya krav på innovationer och samarbeten 

mellan aktörer från hela världen, för att skapa nya konkurrensfördelar och överleva på 

marknaden. Den teknologiska utvecklingen är dynamisk och förändras snabbt, vilket sätter 

press på företag att vara flexibla och snabbt anpassa sig utefter nya efterfrågningar från 

kunder och leverantörer (Bradley et al, 1993).  

 

3.3 Sociala nätverk och relationer 

 

Den sociala nätverksteorin identifierar och utforskar huruvida relationer mellan olika enheter 

såsom individer, organisationer och nationer relaterar till varandra. Ett nätverk består av en 

serie olika noder som representerar olika individer. Dessa noder är sammankopplade med 

olika länkar som tillsammans bildar ett nätverk. De sociala nätverken är dynamiska och 

ändras konstant. Det sprids information mellan noderna genom interaktion, samt organiseras 

aktiviteter mellan parterna i en relation. Strukturen på nätverk varierar beroende på hur många 

noder det innehåller, samt antalet länkar som ansluter noderna till varandra. I ett nätverk där 

alla noder är sammankopplade med varandra, sprids informationen snabbare, då 

informationen inte behöver passera olika mellanhänder. Ett socialt nätverk är viktigt för att 
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skapa relationer med varandra inom en organisation, för att effektivt kunna organisera, 

koordinera och hantera diverse aktiviteter (Crossley, 2005). 

 

Sociala relationer skapas i förhållande till andra individer utifrån olika kulturella värderingar 

och normer som formar en persons identitet. Enligt Castells (2001) är identitet en process där 

individen skapar mening med kulturella attribut som underbyggande basis, samt hur individen 

uppfattar sig själv gentemot olika sociala strukturer. Vidare bygger allt socialt handlande på 

identiteter, som antingen är tillskrivna historiskt eller geografiskt rotade för att finna mening i 

individens beteende och handlande (Castells, 2001). 

 

3.4 Internationaliseringsprocessen 

 

Det huvudsakliga motivet till varför företag har möjligheten att internationalisera sin 

verksamhet idag är delvis på grund av globaliseringens framväxt. Internationalisering innebär 

att ett företag förflyttar en avdelning, antingen R&D, produktion, försäljning eller andra 

affärsaktiviteter till utlandet (Hollensen, 2007). Enligt Hertz & Mattsson (1998) leder 

internationalisering till ”ökat beroende mellan aktiviteter i olika länder”. 

 

Internationalisering av produktion innebär att varor och service utnyttjar lokala 

konkurrensfördelar såsom kostnader och kvalitet på den globala marknaden. Genom att 

utnyttja exempelvis ett lands billiga arbetskraft kan företag minska dess totala kostnader, samt 

förbättra kvaliteten på produkterna det erbjuder. På detta sätt kan företag konkurrera mer 

effektivt med sina rivaler på marknaden, då det finns potential att till exempel sänka 

transportkostnader eller komma närmre den utländska marknaden och erbjuda bättre service 

(Hill, 2005).   

 

Det finns en mängd olika skäl till varför svenska företag väljer att internationalisera sin 

verksamhet. Den svenska marknaden är begränsad både volymmässigt och vad gäller antalet 

potentiella kunder, vilket hindrar en framtida tillväxt. Ett företag kan ha onyttjad kapacitet 

som inte kan exploateras på den svenska marknaden. Företag väljer att internationalisera sig 

för att hänga med i utvecklingen eller för att de blir uppköpta av  utländska företag (Hertz & 

Mattsson, 1998).  
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3.5 Kulturella barriärer i internationella företag 

 

När ett företag väljer att expandera på den utländska marknaden finns det olika barriärer som 

kan förhindra eller försvåra internationaliseringsprocessen. Dessa kan exempelvis vara 

politiska, ekonomiska eller teknologiska. Eftersom denna uppsats koncentrerar sig på 

skillnader i kulturer kommer de kulturella barriärerna undersökas närmre. I ett internationellt 

samarbete möts olika kulturer, vilket kan vara svårt att hantera, då problem uppstår på grund 

av olika underliggande attityder och värderingar. I en interaktion mellan parter med olika 

kulturella bakgrunder är det viktigt att ha en förståelse för hur dessa kan påverka 

kommunikationen. Kommunikationstekniker skiljer sig på många olika sätt mellan länder. I 

vissa kulturer är den språkliga dialogen strikt baserad på ord som sägs eller är nedskrivna, 

medan i andra kulturer är andra element mer betydande, såsom omgivning och social status i 

den kontext kommunikationen tar plats (Gibson, 2002).   

 

3.6 Skillnader i ett lands kultur 

 

De olika kulturella skillnaderna är följande; språk, utbildning, värderingar och attityder, 

religion och sociala organisationer. Språket och kulturen är starkt sammansvärjande, vetskap 

om ett språk innebär automatiskt en större förståelse för kulturen eftersom språket är baserat 

på kulturens dynamiska utveckling (Hollensen, 2007). Språket kan delas in i två olika 

huvudelement; verbala och icke-verbala. Det verbala språket syftar till uttalande av ord och på 

vilket sätt de sammanbinds och uttalas. Det icke-verbala språket är det mer osynliga språket 

såsom kroppsspråk och socialt avstånd. Dessa element kommer att beskrivas mer ingående 

senare i uppsatsen (Herlitz, 2007).  

 

Vilken grad av utbildning anställda har inom ett företag påverkar hur aktiviteter utförs inom 

olika funktioner. En nyanställd med en annan kulturell bakgrund har förmodligen en annan 

syn på utbildning, därmed måste upplärningsprogram utformas utifrån dennes talanger. 

Exempelvis i Japan är lojalitet till företaget starkt inbundet med kulturen, därför är en 

anställning i ett företag likvärdigt med att vara medlem i en familj. Här uppstår barriärer för 

utländska företag i rekryteringsprocessen, då japaner ser en större risk att arbeta för utländska 

företag som kanske kommer att lämna Japan i framtiden. Utländska företag kan inte erbjuda 
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samma lojalitet, vilket kan sätta japanerna i en situation då det blir svårt att komma in i 

systemet igen om de blir utan anställning (Hollensen, 2007).  

 

Värderingar och attityder är underliggande faktorer som påverkar individers åsikter om vad 

som är rätt och fel. Dessa är ofta djupt rotade i kulturen och svåra att ändra på, framförallt i 

väldigt traditionsbundna länder. Det kan i många fall bli en utmaning för företag att bemöta 

den andra kulturen på ett lämpligt sätt. Till exempel har val av färg som görs för en 

reklamkampanj väldigt stor betydelse, då färger har olika betydelser beroende på kultur. Även 

införandet av ett nytt produktionssätt kan vara problematiskt, då attityden mot förändringar är 

negativ. I dessa fall krävs utbildning och garantier, samt andra tekniker för att överkomma 

dessa attityder (Hollensen, 2007). 

 

Religionen i vissa länder har starkt inflytande på staten, universitet och även 

affärssammanhang. I vissa länder går inte högtider och speciella årsdagar att förbigå. Därmed 

är det väsentligt för företag att ha en förståelse för hur religion kan påverka arbetssituationen.  

Exempelvis i länder med islam som religion kan produktionen stanna helt eller vara mindre 

effektiv på grund av fastan under högtiden Ramadan. Under denna månad bör företaget 

försöka acceptera detta. Försök att fortsätta med samma produktionstakt kommer förmodligen 

att möta ett starkt motstånd från muslimerna (Hollensen, 2007). 

 

Sociala institutioner såsom familj, arbete, politik och andra föreningar påverkar en individs 

beteende och relationer individer har till andra. I vissa länder är familjen en ytterst viktig 

social konstruktion, och relationer till familjen prioriteras först i de flesta sammanhang. Detta 

beteende influerar handlingar och miljön på arbetsplatsen. I Latinamerika behandlas 

familjemedlemmar på ett förmånligt sätt gentemot kollegor, vilket ses som ett självklart 

beteende. Utifrån deras synsätt innebär det att skapa förtroende inom företaget, till skillnad 

från det västerländska tankesättet som ser denna behandling som favoriserande och orättvis.  

Attityden mot den sociala organisationens betydelse påverkar rollen av högsta styrning och 

underordnade arbetare, samt deras relation till varandra (Hollensen, 2007).  
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3.7 Kultur 

 

3.7.1 Kulturens förhistoria 

 

Det sociala spelet återfinns i historien och anses vara flera miljoner år gammalt. Människan, 

dvs. homo sapiens, har existerat i över 100 000 år. Det har uppskattats att 130 000 år f.Kr. 

levde det 10 000-50 000 människor i det som idag kallas Afrika. Ungefär 5 miljoner år 

tidigare separerades deras förfäder från människans närmaste släktingar; schimpanserna och 

bonobos. Studier i djurbeteende har visat att dessa apor besatt alla de viktiga kulturella 

karaktärsdragen, speciellt i det som kallas värderingar då de kunde skilja på vad som var bra 

och dåligt beteende (Hofstede, 2005). Dessutom har varje grupp sina ritualer vad gäller föda 

och ansning av päls. Ritualer och beteenden inom dessa grupper förs vidare genom social 

inlärning eller som Hofstede (2005) beskriver det; genom apning. Djurforskare har även 

upptäckt att trots att de två arterna är lika till utseendet så finns det en märkvärd skillnad 

mellan schimpanser och bonobos och hur deras samhällen är uppbyggda. Även om det sker 

byten inom de sociala grupperna hela tiden för att bibehålla den genetiska mångfalden så tar 

inte dessa emigranter med sig av sin kultur istället anpassar de sig till den nya kulturen för att 

kunna passa in. Genom att det endast är ett genetiskt utbyte så bibehålls gruppidentiteterna 

effektivt (Hofstede, 2005). 

 

De tidigaste människorna levde i motsvarighet med hur apornas samhällen fungerar, men 

dessa utvecklades snabbare på grund av intelligens. Människan lärde sig snabbt att manövrera 

eld och göra jaktverktyg samt att utveckla ett informationssamhälle med ett symboliskt språk. 

Detta gjorde att det kunde kommuniceras om jaktstrategier, djurens rörelse och odling. Runt 

100 000 f. Kr. började emigrationen till Centralasien och därifrån till Europa, Australien och 

till sist till Amerika, och innan år 10 000 f. Kr. fanns det människor på alla kontinenter. Det 

som återfunnits från denna tid pekar på att det fanns en mängd olika kulturer under denna tid 

(Hofstede, 2005). 

 

Mellan 10 000 och 5000 f. Kr. förändrades klimatet till ett mildare vilket gjorde att det kunde 

odlas mer och jordbruket uppfanns. Detta i sin tur ledde till en social revolution och 

människor behövde inte längre leva i små grupper av jägare, vilket gav möjligheten att leva i 

större koncentrationer av människor. Det började byggas upp samhällen likt de som existerar 
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idag med speciella arbeten, koncentration av kunskap och makt och även krig (Hofstede, 

2005).  

 

Förhistorien börjar från och med år 3000 f. Kr. att likna den historia som har blivit 

nedskriven. Enligt Hofstede (2005) existerade multinationella företag redan år 2000 f. Kr, då 

grekerna och romarna med flera hade sina versioner av globaliserade affärsförbindelser. 

Hofstede (2005) menar med detta att det är få saker som uppfinns i dagens samhälle, 

majoriteten av faktorerna i vårt sociala liv, såväl som ekonomiska, har sitt ursprung i 

förhistorien. Skillnader i dagens nationella och regionala kultur visar delvis än idag gränserna 

av de gamla imperierna. Den kulturella mångfalden bland våra förfäder har blivit ärvd av 

dagens generation, den ligger djupt och långt tillbaka i historien (Hofstede, 2005). 

 

3.7.2 Ett brett och komplext begrepp 

 

Kultur är ett brett begrepp och det är svårt att definiera det på ett sätt eftersom det finns över 

hundra definitioner. Kulturens grund ligger i inlärda beteenden, normer, värderingar och 

materiella objekt (Varner & Beamer, 2005). Enligt Edward Hall, en välkänd forskare inom 

kultur och författare till den första litteratur som publicerades inom ämnet, är kultur följande;  

 

“Culture (is) those deep, common, unstated experiences which members of a given culture 

share, which they communicate without knowing, and which form backdrop against which all 

other events are judged.” (Hall, 1981, sid 5) 

 

Varner och Beamer (2005) vidareutvecklar detta och skriver att kultur finns i luften som vi 

andas och är lika viktig för oss och för vår förståelse av vilka vi är. Samhällen programmeras 

av kultur, kultur tillhör inte endast en individs karaktärsdrag utan ett helt samhälle. Kulturen 

formas av liknande gemensamma upplevelser och tolkningen av vad dessa upplevelser 

betyder (Varner & Beamer, 2005). Alla bär inom sig ett mönster av tankar, känslor och 

beteende som har blivit inlärt under barndomen då en individ är mest mottaglig för nya 

intryck (Hofstede, 2005). Kultur talar därför om för oss från tidig barndom vad som spelar 

roll, vad vi bör föredra, undvika, göra samt vad som är rätt och fel. Genom kulturen ges koder 

om hur vi ska uppföra oss som sedan berättigar den det beteendet (Varner & Beamer, 2005). 

När ett kulturellt beteende har etablerat sig hos en individ måste denne vänja sig av med det 
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innan den kan lära sig något nytt. Kulturell avvänjning är svårare än att lära sig kultur för 

första gången (Hofstede, 2005). 

 

3.7.3 Hofstede   

 

Geert Hofstede är en holländsk socialpsykolog samt ingenjör. Mellan 1960- och 1970-talet 

insamlade han information från anställda av IBM. Över 116 000 frågeformulär med vardera 

cirka 100 frågeställningar besvarades av anställda i 72 olika dotterbolag till företaget världen 

över. Sammanställning av denna undersökning publicerades i hans bok, Cultures 

Consequences. Resultatet från undersökningen av kulturella skillnader identifierade fem olika 

dimensioner utav dominerande kulturmönster, ”individualism/collectivism”, ”uncertainty 

avoidance”, ”power distance” och ”masculinity/femininity”. Senare utvecklade Hofstede 

teorin med en femte dimension, ”long-term orientation” (Gibson, 2002).  Denna uppsats 

kommer vidare att använda Hofstede tre förstnämnda dimensioner ovan på grund av  ett större 

intresse för dessa och därmed belysa dessa mer djupgående.. 

 

Individualism/kollektivism  

 

Hofstede (2005) menar att alla människor oberoende från vilken kultur vi härstammar från är 

involverade i relationer inom sociala grupper. Därmed måste individer dagligen integrera med 

varandra om företeelser som angår individen själv eller andra. Beroende på kulturell bakgrund 

värdesätter individen i samhället individualism och kollektivism annorlunda. Vissa kulturer 

uppmuntrar individer att vara individualistiska, genom att vara självständiga och unika som 

personer. Denna dimension syftar till vilken grad en kultur uppmuntrar jaget eller gruppen. 

För att kunna mäta denna dimension i olika länder skapade Hofstede ett individualism index 

(IVD). Länder med hög grad av IVD anses vara extremt individualistiska, vilket innebär att 

individen prioriteras före gruppen (Hofstede, 2005). En arbetsuppgift uppfylls för det egna 

välmåendet samt prioriteras arbetsuppgiften framför att ha en relation. Privatliv och arbetsliv 

är separerade. Detta kulturmönster kan tydligt urskiljas i USA (Erfurth, 2004).  
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Figur 1. Figuren illustrerar distansen mellan kulturer i ett ”individualism/kollektivism” index. (Efter Hofstede, 

2005, sid 78) 

 

 

Länder som värderar en mer kollektivistisk orientering har en kultur som föredrar gruppen 

före individen, då lojalitet gentemot gruppen värderas högt. Dessa grupper kan både vara 

familjen, släkt, vänner och företags organisationer. Beslut som tas inom gruppen är alltid 

baserade på vad som är bäst för hela gruppen. Gruppen som individen tillhör är den viktigaste 

sociala faktorn för att känna tillhörighet. Denna form av tänkande gör individen beroende utav 

sin grupp, som även medför att individen kan känna sig tvingad att utföra saker utan eget 

medtycke för att behålla sin lojalitet gentemot gruppen (Lustig, 2006).  

 

Uncertainty avoidance 

 

Den här dimensionen ämnar identifiera huruvida kulturella mönster påverkar villigheten att 

förändra och anpassa sig efter nya situationer. Kulturer skiljer sig när det kommer till att visa 

tolerans mot mångtydighet och förmågan att förändra och anpassa sig. För att mäta denna 

dimension skapade Hofstede ett index (UAI), som syftar till att mäta hur en kultur känner sig 

hotad utav mångtydighet och därmed försöker undvika särskilda situationer, genom att skapa 

regler och strukturer som kontrollerar osäkerheten (Hofstede, 2005).  

 

Figur 2. Figuren illustrerar distansen mellan kulturer i ett ”uncertainty avoidance” index. (Efter Hofstede, 

2005, sid 168) 
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Länder med låg grad av UAI index är villiga att ta risker och hantera osäkra situationer på ett 

effektivt sätt utan tydliga regler, för att undvika influenser av andra kulturers tillvägagångssätt 

för problemlösning. Acceptansen gentemot olika kulturers sätt att hantera uppgifter är stor, 

samt uppmuntrar dessa länder till ett annat kulturellt beteende, även fast det innebär ett 

risktagande. Motivationen att lära, förändra och anpassa sig är hög i länder med en låg grad av 

UAI. Däremot föredrar länder med en hög grad av detta index att undvika osäkra situationer, 

då den bakomliggande kulturen värderar sitt eget beteende högt. I det här fallet har Mexiko 

utmärkande hög grad av UAI indexet, vilket indikerar på att kulturen övervägande strävar 

efter konsensus, vad det gäller kulturellt beteende utav representanterna. Genom att skapa 

strikta regler och strukturer hur människan bör sköta sitt beteende i särskilda situationer 

minskar de osäkerheten (Lustig, 2006). 

 

Länder med hög grad av UAI är ofta i en moderniseringfas med många pågående förändringar 

i samhället. Kulturens framväxt genomsyras utav strikta regler och restriktioner och starkt 

troende inom religionerna islam och katolism, som förespråkar total säkerhet. Länder med låg 

UAI tenderar att ha kommit längre fram i utvecklingen av modernism och är inte lika 

reglerade av lagar och restriktioner från statens sida. I dessa länder strävar staten efter liberalt 

ett samhälle med yttrandefrihet, där konflikter löses genom förhandling (Lustig, 2006). 

 

Power distance 

 

En annan faktor som alla kulturer har olika perspektiv på är jämlikhet, vilket i många fall är 

svårt att hantera mellan individer. I denna dimension beskrivs jämlikhet utifrån status och 

social makt. En individ kan värderas högre beroende på dess karaktärsdrag, såsom, 

arbetsposition, kunskap, ålder, hälsa, pengar och kön med mera. Kulturen skiljer sig även i 

synen på status om den är rätt eller fel, rättvis eller orättvis. En annan viktig värdering är på 

vilket sätt kulturen uppmuntrar en hieratisk eller decentraliserad struktur inom en grupp. 

Hofstede mäter den dimension i ett index kallat PDI, för att beskriva varje kulturs relation till 

maktförhållanden inom olika förhållanden (Hofstede, 2005). 
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Figur 3 Figuren illustrerar distansen mellan kulturer i ett ”power distance” index. (Efter Hofstede, 2005, sid 43) 

 

Utmärkande länder med hög PDI är Mexiko och Kina där kulturen talar för stora 

maktdistanser. Den sociala ordningen är tydligt strukturerad där varje individ har en bestämd 

plats. En högre auktoriserad individ ifrågasätts eller utmanas inte utav en lägre ställd. Den 

hierarkiska strukturen tillåter auktoriserade individer att utnyttja sin makt för att uppfylla 

deras önskade syfte.  Länder med en låg grad av PDI, såsom Sverige och USA föredrar små 

maktdistanser. Kulturen i dessa länder strävar efter att minska betydelsen av hierakiska 

strukturer, sociala klasskillnader, samt både ifrågasätter och utmanar den auktoriserade 

individen. Maktpositionen används endast som ett medel för att legitimera individen (Lustig, 

2006).  

 

För att kunna mäta skillnaderna i kulturen i denna dimension föreslår Hofstede (2005) att 

undersöka landets klimat, befolkningens storlek och välstånd. Klimatet beskriver han utifrån 

höga och låga latituder, där länder norr om ekvatorn har låg grad av PDI och vice versa. Detta 

förklaras utifrån relationen mellan klimat och maktdistans, som grundar sig i att klimatet 

påverkar individens förmåga att utveckla lösningar hur de ska överleva problematiken med 

olika vädertillstånd.  I kallare klimat tvingas individen till att hitta lösningar för att skydda sig 

mot naturen, vilket generar ett mer moderniserat, självständigt och innovativt tänkande, där 

alla lösningar nödvändigt oberoende auktoritet (Hofstede, 2005).  

 

3.7.4 Mental programmering 

 

Hofstede (2005) menar att en individs mönster av tankar, känslor och beteende är 

programmerat precis som en dator är programmerad till något som han benämner mentala 

program. Detta betyder dock inte att en individ är programmerad exakt som en dator; den 

mentala programmeringen bestämmer enbart en del av en individs beteende och den kan 

reagera på nya, kreativa, destruktiva sätt. Däremot kan den mentala programmeringen, med 
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tanke på en individs förflutna, tala om vilka reaktioner som är sannolika och som kan förstås 

(Hofstede, 2005). 

 

Det mentala programmets ursprung finns i en individs sociala miljö som den växt upp i samt 

där den samlade sina upplevelser. Naturligt startar programmeringen inom familjen, fortsätter 

i skolan, bland vänner, på jobbet och i samhället. Dessa mentala program kan variera lika 

mycket som de sociala miljöer där de blev erhållna (Hofstede, 2005). 

 

Denna mentala mjukvara kallar Hofstede (2005) för kultur. Ordet har olika betydelser precis 

som definitioner, men dess ursprung är från latin. I västerländska länder betyder kultur oftast 

”civilisation” eller en sorts förfining av en individs tankar och speciellt resultatet av denna 

förfining när det kommer till utbildning, konst och litteratur. Enligt Hofstede (2005) är detta 

definitionen av kultur i en smalare bemärkelse. Definitionen av kultur som en mental 

mjukvara blir däremot bredare, och speciellt när den används av sociologer och antropologer 

(Hofstede, 2005). 

 

3.7.5 Symboler, hjältar, ritualer och värderingar 

 

Kulturella skillnader visar sig genom en rad olika sätt. Det finns fyra koncept som i det stora 

hela täcker begreppet kultur, dessa är; symboler, hjältar, ritualer och värderingar. Detta kan 

illustreras som i modellen nedan likt en lök. Modellen visar hur symboler symboliserar det 

mest ytliga i kultur, värderingar symboliserar det djupa emedan hjältar och ritualer återfinns 

någonstans emellan dessa två (Hofstede, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. The ”Onion”: Manifestations of Culture at Different Levels of Depth, (Hofstede, 2005, sid 7) 
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Symboler finns i det yttersta lagret i och med att det uppstår nya och de gamla försvinner, de 

är lätt utbytta och kan lätt kopieras av andra kulturella grupper. Symboler karaktäriseras av 

ord, gester, bilder eller objekt som endast känns igen av dem som delar samma kultur. Till 

denna kategori hör även klädsel, frisyrer, flaggor och statussymboler (Hofstede, 2005). 

 

Hjältar kan vara riktiga människor, levande eller döda men det kan även vara påhittade 

figurer som till exempel Batman eller Asterix. Det som karaktäriserar hjältar är att de besitter 

kvalitéer som gör dem till förebilder för beteende (Hofstede, 2005). 

 

Ritualerna kännetecknas av gemensamma aktiviteter som utförs för sin egen saks skull. 

Exempel på ritualer är sociala och religiösa ritualer såväl som hur individer hälsar på varandra 

eller visar respekt gentemot varandra. Affärsmöten och politiska möten har även de en 

huvudsaklig rituell innebörd för att förstärka gruppsammanhållning eller för att ledarna ska 

bedyra sig själva. Om symboler kännetecknas av ord så kännetecknas ritualer istället av 

samtal och kommunikation, det vill säga hur språket används dagligen i tal och text 

(Hofstede, 2005). 

 

Värderingar är kärnan av kultur enligt Hofstede (2005). Värderingar gör att individen föredrar 

vissa tillstånd framför andra. Värde har en plus och en minus sida och handlar om motpoler 

som till exempel ond versus god, smutsig versus ren, förbjuden versus tillåten eller paradoxal 

versus logisk. 

 

Människan föds in i världen utan i princip någonting och värderingar lärs istället in i tidig 

ålder. De första tio till tolv åren tillåter den mänskliga psykologin individen att vara väl 

mottaglig för den information som kommer från den miljö den växer upp i. I informationen 

inkluderas alla de ovanstående faktorerna i modellen; de grundläggande värderingara, 

symboler (språket), hjältar (föräldrar) och ritualer (potträning). När denna inlärningsperiod är 

över ändras inlärningen gradvis till ett annat, medvetet sätt att lära sig på. Detta nya sätt 

fokuserar i första hand på de tre första lagren i modellen emedan det innersta lagret, 

värderingar, sitter djupare (Hofstede, 2005). 

 

I figuren har Hofstede (2005) summerat de tre första lagren under rubriken praktik (practices) 

vilket betyder att de är synliga för utomstående observanter. Den kulturella meningen är dock 

osynlig och kan endast uppfattas av de som tolkar den från insidan (Hofstede, 2005). 
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3.7.6 Kultur i olika lager 

 

Den här modellen kan användas för att skapa förståelse för en individs beteende med olika 

kulturell bakgrund. Kunskap om beteende är ytters viktigt i internationaliserade företag, där 

två organisationer möts med varsitt inlärt beteende baserat på kulturen. En individs beteende 

är influerat av fyra olika lager av kultur. Det första lagret i modellen är den nationella kulturen 

som ger en övergripande bild utav kulturella koncept och legaliseringar av affärsaktiviteter. 

Värderingar i detta lager influerar vidare nästa affär/industri kultur lager.  Detta lager har sina 

egna normer och värderingar som påverkar beteendet, vilket varierar från industri till industri.      

Däremot är beteendet inom en särskild industri lika oavsett vilket land företaget befinner sig i. 

Nästa lager kallas företagdskultur och innefattar en total uppfattning av kultur med delade 

värderingar, attityder och beteende av medlemmarna inom organisationen. Vidare består varje 

organisation av olika subkulturer, även 

kallade avdelningar, såsom försäljning, 

finansiering, produktion, som delar sina 

särskilda värderingar. Det innersta lagret 

beskriver individens eget beteende som 

påverkas av de andra tre lagren.  Individen 

är kärnan i alla interaktioner i de andra 

kulturella lagren. Därmed viktig för att alla 

uppfattar världen olika, då kultur är en 

inlärningsprocess (Hollensen, 2007).                                 

Figur 5. The different layers of culture. (Hollensen, 2007,sid 219) 

 

3.7.7 Kulturer i high-context och low-context 

 

Edward Hall (1981) utvecklade en teori för att undersöka kulturen genom kommunikationen 

och dess sammanhang med kulturen. I Halls (1981) teori placeras kulturer i ett high-context 

eller ett low-context. High-context kommunikation anses som en ekonomiskt, snabbare, 

effektivare och tillfredställande form av kommunikation i jämförelse med low-context. I high-

context sänds det endas minimalt med information i meddelandet då det finns 

förprogrammerad information hos mottagaren för att förstå (Hall, 1981). Det finns en 
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konsensus mellan sändare och mottagare som gör att parterna använder kontexten för att 

kommunicera meddelandet. Medlemmar i high-context kulturen tenderar att inte lita på ord, 

istället litar de på att kontexten hjälper till att klargöra och fullgöra meddelandet (Varner & 

Beamer, 2005). För att high-context kommunikationen ska bli fulländad krävs dock denna 

förprogrammering (Hall, 1981). När meddelanden sänds i low-context är det omvänt; här 

måste den största informationen ligga i det sända meddelandet (Hall, 1981). Medlemmarna i 

en low-context kultur lägger sina tankar i orden då de anser att om inte meddelandet ligger i 

orden kanske meddelandet inte förstås helt eller felaktigt (Varner & Beamer, 2005). Detta 

betyder att low-context meddelanden är lätta att snabbt ändra och har inte en 

sammankopplade förmåga medan high-context meddelanden har en längre livstid, är svåra att 

ändra och har en sammankopplande förmåga (Hall, 1981).  Enligt Hall (1981) är low-context 

meddelanden en ny form av kommunikation och deras snabba förändringar kan vara svåra att 

förstå. I dagens samhälle är kommunikation i low-context mest använt (Hall, 1981). 

 

3.7.8 Scheins modell över organisationskultur 

 

Socialpsykologen Edgar Schein är känd för att under början av 1980-talet ha utvecklat en 

teori om organisationskultur som kommit att bli välkänd. Enligt Scheins teori finns kulturen 

på tre olika nivåer En del av dessa nivåer är tämligen lätta att få syn på medan andra befinner 

sig under ytan, som en del av det undermedvetna. Enligt Schein (1985) är kulturnivåerna 

inbördes sammanhängande (Hatch, 2002). 

Figur 6. Scheins tre kulturella nivåer. ( Hatch 2002, sid 242 ) 

 

Modellen visar att på översta nivån, på ytan, finns artefakter som följs av värderingar och 

normer för beteendet och slutligen på den djupaste nivån finns en kärna av grundläggande 

uppfattningar och antaganden (Hatch, 2002).  
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Uppfattningar och antaganden utgör enligt Schein kärnan i organisationskultur. Antaganden 

existerar utanför vårt medvetande och medlemmar är ofta inte medvetna om dem, ändå anses 

de vara verkliga och tas för givna. Därmed påverkar antaganden medlemmarnas förståelse, 

tankegångar och känslor. De grundläggande antagandena formar en sorts icke diskuterbar 

sanning utifrån kulturmedlemmarnas perspektiv vilken sätter sin prägel på det kulturella livets 

alla aspekter och upplevelser (Hatch, 2002). När den grundläggande nivån har blivit fastställd 

har den lång varaktighet och ändringar blir svåra. Den grundläggande nivån blir en del av 

strukturen och likaså en fast punkt i organisationen (Bakka, 2006). 

 

Schein (Hatch, 2002) menar att kultur inte enbart är en uppfattning eller ett antagande utan 

istället är det en rad relaterande uppfattningar och antaganden, dock behöver de inte tvunget 

överensstämma. Med hjälp genom att se hur kulturer hanterar sju frågeställningar framställda 

av Schein (Hatch, 2002), som ska besvaras av alla kulturer i alla historiska epoker, kan 

information ges om respektive kulturs grundläggande antaganden. De sju frågorna rör 

människosyn, organisationens förhållande till omgivningen, hur verkligheten, sanningen och 

tiden är utformade, liksom människors handlingar, relationer och likhet/olikhet (Hatch, 2002). 

Vidare menar Schein (Hatch, 2002) att svaren från dessa frågor från de grundläggande 

antagandena kan återfinnas i många avseenden i organiserande, dessa delar han in i två 

kategorier; extern anpassning och intern integration (se modell nedan). 

 

Tabell 1. (Schein, 1985, sid 52) 

Extern anpassning   Intern anpassning 

Konsensus ska skapas kring:  Konsensus ska skapas kring: 

1. Organisationens och omgivningens centrala mål, 1. De vanliga språk- och begrepps-    

    funktioner och primära uppgifter.       system som ska användas, inkl 

        grundbegreppen tid och rum. 

2. De specifika mål som organisationen ska uppnå. 2. Gruppgränser och kriterier för       

        medlemskap och tillhörighet. 

3. De grundläggande redskap och metoder som ska 3. Kriterier för fördelning av status,      

    användas för att nå målen.      makt och inflytande. 

4. De kriterier som ska användas för att mäta 4. Kriterier för närhet, vänskap och 

    resultaten.            kärlek i situationer som rör arbete 

        och fritid. 

5. Stöd- eller hjälpstrategier om målen inte uppnås. 5. Kriterier för att fördela belöningar        

    och bestraffningar. 

6. Begrepp för att hantera det svår- 

    hanterliga – ideologi och religion. 
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Normer och värderingar 

 

Värderingar och normer är nära kopplade till varandra. I en kultur är värderingar det som är 

viktigt för medlemmarna och normer är vilket beteende de kan förvänta sig av varandra, dvs. 

vad som är normalt och onormalt. Värderingar anses ha ett inneboende värde och är en kulturs 

sociala principer, mål och standarder. Värderingar används som en moralisk eller etisk kod, 

eftersom de utgör grunden för bedömningar av vad som är rätt eller fel (Hatch, 2002). Det 

som medlemmarna i en organisation brys sig om som till exempel frihet, demokrati, tradition, 

pengar, lojalitet präglas av värderingar. Om någon försöker ändra på något i kulturen blir 

medlemmarna i en organisation speciellt medvetna om sina värderingar, annars brukar de gå 

relativt obemärkta förbi (Hatch, 2002). 

 

Normer är de oskrivna reglerna i en kultur som gör att medlemmarna i en organisation vet vad 

som förväntas av dem. På arbetsplatsen kan normer innebära vilken klädsel som är lämplig, 

om man får visa känslor på arbetsplatsen, och vilka ämnen man får prata med chefen om 

(Hatch, 2002). 

 

Artefakter 

 

Artefakter kan studeras för att förstå kärnan i en kultur, även om de ligger längst ifrån den 

kulturella kärnan. Artefakter är de synliga (fysiska objekt som skapats av medlemmarna), 

påtagliga och hörbara (manifestationer, ritualer, ceremonier) resterna av ett beteende som 

bottnar i de ovannämnda faktorerna, nämligen kulturella normer, värderingar och antaganden. 

Artefakterna är lättillgängligast av dessa ovan förklarade faktorerna och kan ses av vem som 

helst och medlemmarna i en kultur kan vara medvetna eller omedvetna om sina kulturella 

artefakter (Hatch, 2002). I tabellen nedan visas hur de olika synbara artefakterna kan te sig. 
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Tabell 2.(Hatch, 2002, sid 247) 

Generell kategori   Specifika exempel 

Fysiska manifestationer   konst, design och logotyper 

    byggnader och inredning 

    klädsel och utseende 

    materiella objekt 

    fysisk utformning 

 

Beteendemässiga manifestationer  ceremonier och ritualer 

    kommunikationsmönster 

    traditioner och sedvänjor 

    belöningar och bestraffningar 

 

Verbala manifestationer   anekdoter och skämt 

    jargong, benämningar och smeknamn 

    förklaringar 

    berättelser, myter och historia 

    hjältar och skurkar 

    metaforer 

 

 

 

3.8 Kommunikation 

 

3.8.1 Definition av kommunikation  

 

Det finns många olika definitioner av kommunikation. Utformningen och användningen beror 

på i vilken kulturell kontext de är skapade. I denna uppsats kommer definitionen av 

kommunikation vara följande; informationsutbyte mellan två aktiva parter för att skapa 

mening. Vidare härstammar ordet kommunikation från det latinska namnet communicare, 

vilket betyder mening att dela eller skapa förståelse genom att utbyta varandras funderingar, 

hopp och kunskaper (Jandt, 2007). 

 

Kommunikation och kultur kan inte separeras ifrån varandra för att skapa förståelse krävs 

båda faktorerna i ett samspel. Kunskap om kultur får individen genom att lära och dela med 

sig med en annan individ genom kommunikation. Tvärtom kräver kommunikation en 

inkodning/avkodning av symboler i meddelandet för att skapa mening. För att förstå 

meddelandet måste individen ha kunskap om kulturella mönster och socialt beteende, annars 

kan tolkning bli missvisande. Därmed måste kultur och kommunikation studeras tillsammans 

(Jandt, 2007). 
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3.8.2 Kommunikationsprocessen 

 

Kommunikationsprocessen involverar ett antal olika steg som modellen nedan illustrerar. 

Processen börjar med en källa som kan bestå av en känsla eller en idé en individ önskar att 

kommunicera. Människan kan inte överföra tankar till varandra, därmed måste tanken till 

symboler vara inkodad för att kunna överföra ett meddelande. Inkodning är därmed processen 

att förvandla en idé till symboler. Sändarens förvandling till symboler bildar då ett 

meddelande som ett resultat av tanken. Detta meddelande sänds därefter genom en kanal som 

exempelvis e-post och mottages därefter utav en utvald individ som tolkar meddelandet, det 

vill säga avkodar meddelandet. Hur mottagarens respons till sändaren utformas beror på i 

vilken kontext kommunikationsprocessen tar plats och vilka hinder som uppstår under 

sändningen och distraherar meddelandet. Olika kulturella hinder är ofta vanligt i den 

interkulturella kommunikationen (Gibson, 2002).  

Figur 7. Kommunikationsmodell. (Gibson, 2002, sid 9). 

 

 

3.8.3 Kommunikativa hinder 

 

Jandt (2007) beskriver tre olika typer av störningar som påverkar hur meddelandet avkodas, 

externa, interna och semantiska. Den förstnämnda kan exempelvis vara ljud som distraherar 

mottagarens uppmärksamhet i tolkningen av meddelandet. Interna hinder refererar till tankar 

och känslor hos mottagaren som tolkningen av meddelandet. Semantiska hinder innebär att 

meddelandet tolkas annorlunda än vad sändarens intention var på grund av att symbolismen 

kan ha många olika meningar (Jandt, 2007). 
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Ytterligare störningar i kommunikationen kan vara dåligt definierade ansvarsområden, vilket 

kan skapa osäkerheter i konversationen. Vilka rättigheter respektive skyldigheter har en 

individ i konversationen? Ofta blir en sådan konversation vag och försiktig, då ingen av 

parterna vet vem som har rätt att bestämma över den andre.  En annan störning kan vara 

underliggande förväntningar på konversationen. Vid oförståelse händer det lätt att lyssnaren 

gissar sig till vad talaren egentligen vill få sagt, istället för att fråga som i vissa fall kan 

uppfattas som att individen är trög eller att det är tidskrävande. Detta leder till missförstånd i 

meddelandets avsikt, då parterna tror att de har förstått meddelandet rätt fastän tolkningen av 

meddelandet blivit fel. Detta fenomen är särskilt uppenbarat i kommunikationen mellan 

individer från olika kulturer. Förutom missförstånd av budskapet på grund av olika 

förväntningar kan koncentrationssvårigheter vara en bidragande faktor till missförståelse 

(Herlitz, 2007). 

 

Brist på respekt är även en orsak till störningar i kommunikationen. Om motparten inte visar 

intresse för vad den andre parten vill förmedla stör detta kommunikationen. Bristen på respekt 

skapar en attityd från motparten som verkar ointresserad, otålig och i vissa fall överlägsen. 

Detta störningsmoment kan variera från att vara totalt övertygad om att talaren inte kan 

förmedla nått värde i konversationen, till att lyssnaren inte är intresserad av ämnet som 

diskuteras i dialogen (Herlitz, 2007). 

 

3.8.4 Verbal kommunikation 

 

Enligt Jandt (2007) innefattar verbal kommunikation individens användande av ord i muntligt 

uttal. Hur talaren sammansätter orden och vilken betydelse individen ger orden påverkar 

mottagarens tolkande av meddelandet. Det verbala språket har förhållandevis liten betydelse 

av den totala kommunikationen.  I vilken ordning talaren tar upp saker samt hur den begär 

ordet och pausering skiljer sig från kultur till kultur. I Sverige talar en individ till punkt innan 

nästa börjar att tala och emellan uppstår ofta en kort paus. Under denna paus kan talaren 

fundera över om den vill säga något mer, samt får lyssnaren chansen att fundera på vad den 

förste talaren sa och ställa om sig mentalt inför den andre talaren (Herlitz, 2007).  

 

I USA avbryter individen ofta talaren för att ta initiativ och berätta något ytterligare. Denna 

gest anses inte som oartig utan ett sätt att bidra med information till konversationen. För en 
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svensk kan detta uppfattas som ett besvärligt moment i kommunikationen. Tolkningen av 

beteende utifrån en svensk persons värderingar, är att talaren har något mycket värdefullt att 

säga, men får aldrig komma till tals och måste därmed avbryta talaren. Däremot i ett 

kommunikationssammanhang med den asiatiska kulturen uppfattas det svenska sättet på 

samma sätt som vi tolkar det amerikanska beteendet. Enligt asiater är svenskar dåliga på att 

berömma sina värdar och ge komplimanger till före detta talaren for kloka synpunkter. Den 

svenska kulturen värderar snarare att gå rakt på sak, för att vara effektiv och spara tid (Herlitz, 

2007).  

 

Ordvalet spelar en viss roll i kommunikationen, framförallt mellan parter med olika kulturella 

bakgrunder. Det gemensamma parterna har är att det samtalade språket engelska inte är deras 

modersmål. Vid användande av ett främmande språk uppstår naturligt problem i 

kommunikationen. Ofta tror vi att vi kan uttrycka oss på önskat sätt även i det engelska 

språket, men ofta missar vi olika nyanser och exaktheter. När en individ använder ett uttryck 

från sitt modersmål och översätter det direkt till engelska uppstår lätt problem i förståelse.  

Exempelvis den svenska frasen ”Det var väl inget att hänga i julgranen”, blir oförståelig om 

den översätts till engelska ”That was nothing to put in the christmastree” (Herlitz, 2007). 

 

Ett annat problem i den interkulturella kommunikationen är att samma ord kan ha olika 

innebörder. Orden kan i många fall definieras likartat, men betydelsen är annorlunda på grund 

av olika kulturella miljöer där ordet används. Exempelvis demokrati har samma definition, 

men skiljer sig i hur det används i olika länder. En beskrivning av en medellång man i Sverige 

syftar till en person som är 180 cm lång, till skillnad från en man i Kina där medellängden på 

män är lägre. Ordet medellång får därmed olika betydelse på grund av vilken kontext det 

används i (Herlitz, 2007).  

 

3.8.5 Icke-verbal kommunikation 

 

Enligt Herlitz (2007) är ickeverbal kommunikation allt sådant som inte förmedlas med ord, 

såsom kroppsspråk, socialt avstånd, beröring, gester, kläder, mimik, kroppsställning, lukter, 

yttre attribut och utseende. Utifrån undersökningar som gjorts utav Mehrabian (1972) 

argumenteras för att 93 procent av face-to-face kommunikation ger mening till meddelandet 

genom icke-verbal kommunikation. Vidare visar undersökningen att 65 procent av 
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kommunikationen är icke-verbal. Detta betyder inte att den icke-verbala kommunikationen är 

viktigare än den verbala, utan ett samspel mellan dessa skapar mening utav meddelandet 

(Chen et al, 1998).   

 

Avstånd innebär hur långt ifrån parterna står från varandra i konversationen. Det vanligaste 

avståndet i svensk kultur när vi konverserar är 60-80 cm. Medan i södra Europa är avståndet 

betydligt kortare. I Asiatiska länder uppskattas ett ännu bredare avstånd än den svenska 

kulturen. Under kommunikationens gång strävar parterna efter att hålla sitt avstånd. Vilket 

innebär att länder i norr håller avståndet från varandra gentemot länder på de södra 

breddgraderna som föredrar att kommunicera närmre varandra (Herlitz, 2007). 

 

Beröring är ett annat moment i den icke-verbala kommunikationen. I Sverige är det till 

exempel till viss del ovanligt att två män rör vid varandra. Medan i södra Europa och Afrika 

är detta ett vanligt förekommande. Vilka kläder som bärs sänder också ut omedvetna signaler 

i kommunikationsprocessen. En välklädd man i kostym förknippas med en framgångsrik 

affärsman, medan en kille i fjällräven jacka förknippas med en friluftsmänniska. Gester 

används för att förtydliga det meddelande sändare önskar att förmedla till mottagaren. I en 

konversation används händer för att visa en särskild känsla eller åsikt. Exempelvis knyter vi 

händerna för att visa ilska eller slår ihop händer för att visa förtjusning.  Mimik är ett enkelt 

sätt att tolka vilken sinnestämning sändaren eller mottagaren befinner sig i. Yttre attribut kan 

vara en telefon som avslöjar om personen är upptagen. Andra attribut kan vara statusprylar, 

såsom bilar, smycken och tatueringar med mera (Herlitz, 2007).  

 

3.8.6 Relationen mellan kommunikation och kontext 

 

Kontexten är den miljön där kommunikationsprocessen äger rum, vilket är av stor betydelse 

för skapandet av mening i utbytet av informationen och en lyckad kommunikation. Om en 

individ har kunskap om den kontexten där kommunikationen tar plats är graden av 

noggrannhet att förutse meddelandets innebörd hög. Exempelvis om relationen mellan 

sändaren och mottagaren är nära är det enklare att förstå meningen av kommunikationen. 

Kultur är också en kontext som har olika perspektiv på mänskligt tänkande och agerande, 

samt hur individen uppfattar sig själv och hur den beter sig i olika sociala konstruktioner. 

Kunskap om dessa faktorer underlättar för tolkandet av alla symboler i 



 42 

kommunikationsprocessen. Utifrån detta perspektiv består kommunikation utav minst två 

personer som aktivt utbyter symboler med varandra för att slutligen skapa mening för båda 

parterna (Jandt, 2007). 

 

3.8.7 Framväxten av den interkulturella kommunikationen 

 

Före 1920-talet existerade den interkulturella kommunikationen endast till en viss 

utsträckning, främst utav missionärer, turister, staten och handelsmän. Detta har idag ändrats 

på grund av globaliseringen, som har utvecklat en global marknad med multinationella företag 

som dagligen handskas med interkulturell kommunikation. Globaliseringen har ökat 

mobiliteten av människor vilket medfört en ökad kontakt kulturer emellan, både i 

affärssammanhang och privat. Människor med olika kulturella bakgrunder har kommunicerat 

med varandra sen lång tid tillbaka för att sprida religion eller exempelvis för att utbyta varor. I 

dagens globaliserade samhälle ökar kraven på en fungerande interkulturell kommunikation. 

Det blir alltmer viktigt att skapa en förståelse för kulturella skillnader för att kunna 

kommunicera på ett effektivt sätt. En vetskap om olika kulturella bakgrunder, värderingar, 

perspektiv, tro, livsstilar underlättar förståelsen av ett meddelande i 

kommunikationsprocessen (Samovar et. al, 2006). 

 

3.8.8 Interkulturell kommunikation 

 

Den interkulturella kommunikationen kan beskrivas som flödet av kommunikation mellan 

olika länder. Interaktion mellan individer med olika kulturella bakgrunder innefattar ofta 

större komplikationer i kommunikationen, därför att sändaren och mottagaren inte delar lika 

många gemensamma symboler, därmed misstolkas meddelandet lättare. Därmed inte sagt att 

det finns stora skillnader i hantering av symboler mellan individer från samma land (Jandt, 

2007).  

 

”Interkulturell kommunikation är symboliskt, tolkande, transformerande, kontextuell process, 

där människor från olika kulturer skapar delade meningar” (Lustig, 2006, sid 10) 

 

I den interkulturella kommunikationen behöver inte alltid ovanstående perspektiv om att båda 

parterna i kommunikationsprocessen är aktiva stämma, därför att kulturella faktorer påverkar 



 43 

synen på kommunikationen. Exempelvis kan sändarens position vara mer aktiv än den som 

avkodar, för att denna individ lyssnar och intar därmed en mer passiv position. Semantikern 

Hayakawa beskriver den kulturella bakgrunden som en påverkande faktor för hur 

kommunikationsprocessen utformas. I många fall intar sändaren en överordnad roll och är 

mer aktiv gentemot mottagaren (Jandt, 2007).  

 

Undersökningar visar att synen på kommunikation skiljer sig mellan västerländska länder och 

asiatiska länder. I USA har sändaren en högre status gentemot mottagaren som förväntas 

lyssna, jämfört med Asien som har en motsatt syn, där kommunikation är ett samarbete 

mellan parterna för att skapa mening. Relationen mellan sändaren och mottagaren är viktigare 

än den information som utbytes (Jandt, 2007).  

 

3.8.9 Organisationskommunikation 

 

Kommunikationens roll i organisationer är ytterst väsentlig för deras överlevnad och en 

förutsättning för att en organisation ska kunna skapas, existera och utvecklas. Genom 

kommunikationen etablerar individer relationer med varandra. En organisations existens finns 

tack vare medarbetare som kommunicerar med varandra, med avsikt att utföra en handling 

som slutligen leder till att uppnå uppsatta mål. Kommunikation är ett verktyg för 

medlemmarna inom organisationen att överföra idéer och kunskap till varandra (Heide et al,  

2005).  

 

I dagens föränderliga samhällen tvingas organisationer ständigt till att anpassa sig utefter nya 

situationer. Den utvecklade kommunikations- och informationstekniken möjliggör skapandet 

av nya relationer med intressenter världen över. Globaliseringen sätter nya krav på 

kommunikationen, då organisationer med olika kulturella bakgrunder måste samarbeta, 

intensifieras och utveckla nya kommunikationsmönster. Den interkulturella 

kommunikationsprocessen är komplex på grund av att tolkandet i interaktionen mellan 

parterna kan skilja extremt, exempelvis för att parterna inte talar samma språk, delar samma 

värderingar eller mening av symboler. I tolkningsprocessen av den interkulturella 

kommunikationen kan det vara svårt att skilja på vilken del som är individens kulturella 

bakgrund och vilken del som tillhör dennes personlighet (Heide et al, 2005).  
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3.8.10 Maktförhållande inom kommunikation 

 

Makt är ett komplext begrepp som i många fall associeras till något negativt. Det traditionella 

sättet att se på makt är att en person har möjlighet att bestämma över andra. Enligt detta 

synsätt förutsätts att maktrelationer skapas i organisationer och ger en individ en särskild roll. 

En chefsposition inom ett företag medför därmed rätten att utöva makt. Ett modernare sätt att 

se på makt är att chefen har makt på grund av acceptans från underordnade, eftersom ledaren 

besitter kunskaper om att styra och ta beslut. Hur medlemmar väljer att kommunicera inom en 

organisation beror på hur maktförhållanden ser ut. Anställda inom en organisation intar olika 

roller, och förväntas därmed bete sig på ett särskilt sätt. Organisationskulturer påverkar i sin 

tur sättet parterna kommunicerar med varandra. Genom att en medarbetare kommunicerar 

men chefen på ett särskilt sätt förstärks maktrelationen och organisationskulturen genom deras 

handlingar (Heide et al, 2005). 

 

3.8.11 Ordets betydelse 

 

Språk hjälper människor att kommunicera när affärer görs över internationella gränser, men 

kan vara ett hinder i kommunikationen eftersom språkbarriärer är ett känt dilemma när dessa 

affärer görs. Kommunikation över kulturella gränser och språk är svårt och även fast två 

parter kan kommunicera på samma språk går meddelanden ändå inte fram ibland på grund av 

att kulturella signaler missförstås. Detta är beroende av ett flertal faktorer till exempel mindre 

kunskap i det gemensamt talade språket och att det dessutom är påfrestande att genomföra 

diskussioner på ett sekundärt språk (Varner & Beamer, 2005). I interaktionen är det talade 

språket bara en variabel, de båda parterna måste även vara villiga att vilja förstå varandra och 

varandras kulturer. Språk och kultur är följaktligen oskiljbara; de formar varandra. Språk 

formar den miljö som vi lever i, vi namnger alla de saker vi har runtomkring oss. Där det till 

exempel inte finns snö finns inte heller detta ord. I en region som är specialiserad på viner kan 

det vara svårt att enbart be om ett glas ”vitt vin” då det kan finnas 100 olika sorter där även 

årgång och vingård bör specificeras. I en region där det är ett varmt klimat gör värmesystem 

ingen nytta och befolkningen kommer inte heller ha dessa ord i ordlistan då det inte finns 

någon användning för det (Varner & Beamer, 2005).  
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Ord som har ett värde kan vara svåra att förstå, om de ens existerar. Vid översättning av ord 

som ”lagom” på svenska uppstår problem då det ordet existerar i det svenska språket och 

kulturen men är inte översättbart till andra språk (Varner & Beamer, 2005). Det finns även 

gemensamma ord i olika kulturer, men vars betydelse är olika. I affärsvärlden kan detta 

innebära inslag av humor, irritation men det kan även vara kostsamt vid fel användning av ord 

(Varner & Beamer, 2005). 

 

I detta sammanhang betyder inte språk grammatik och lingvistik, istället görs kulturella val 

genom sättet ord väljs, meningar sätts ihop, och hur meddelandena sänds, dvs. muntligt eller 

skriftligt (Varner & Beamer, 2005). Varner & Beamer (2005) menar att meningen inte ligger i 

orden, utan hur orden presenteras vilket har en kulturell påverkan. Alla språk har dessutom 

sociala frågor och informationsfrågor. I många länder är ”hej, hur mår du?” en social fråga, 

speciellt i länder som USA och England. Den är enbart till för att vara en språngbräda att föra 

samtalet vidare. I länder som Tyskland och Polen skulle frasen ”hej, hur mår du?” indikera en 

informationsfråga och att personen som frågar faktiskt efterfrågar information (Varner & 

Beamer, 2005). En individs sätt att använda orden kan påverkas av kulturen, till exempel om 

en tysk lever många år i USA. Detta påverkar sättet att uppföra sig, då den stereotype 

amerikanen är mer öppen än den motsvarige tysken. Dessutom använder amerikanen 

hälsningsfrasen enbart som en social fråga vilket tysken så småningom anammar, för i USA 

kommer ingen att ge den information som tysken är van vid att få vid användning av frasen. 

När tysken sedan återvänder till Tyskland ser den sin gamla kultur utifrån sin nya och tycker 

till exempel att tyskarna är inåtvända och reserverade (Varner & Beamer, 2005). 

 

3.8.12 Kommunikation och kultur 

 

Språk och icke-verbal kommunikation är kommunikationsmedel som producerats av kultur 

och som ingår i kommunikationsprocesserna. Som tidigare nämnt är språk relaterat till 

tankesätt och mentala inlärningsprocesser. Även om språk används för att beskriva kultur och 

påvisar därmed att de är skilda fenomen så anses kommunikation och kultur av många vara så 

pass sammansvetsade att det menas att kultur är kommunikation och att kommunikation är 

kultur. Enligt Varner & Beamer (2005) är språk inte ett tillräckligt verktyg för att förstå kultur 

eftersom ord sätter gränser i beskrivningar av koncept eller speciella kvalitéer. Vidare kan ord 

sätta gränser även när det gäller i vilken ordning tankar presenteras. När ord inte anses vara ett 
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tillräckligt verktyg för att förstå en kultur, kan förståelse för kommunikationen istället vara ett 

bättre verktyg för att finna förståelse för kulturen (Varner & Beamer, 2005). 
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4. Empiri 

Detta kapitel redogör för vår empiriska undersökning som gjorts genom insamling av 

information från två olika internationella företag; Haldex Traction och Assa Abloy Entrance 

System. Informationen har vi samlat in genom personliga intervjuer, telefonintervjuer, samt 

intervjuer per e-post. Vi har sammanställt samtliga intervjusvar för att kunna presentera det 

empiriska materialet på ett sätt som gör det intressant och lättläst för läsaren. 

 

4.1 Intervjuer Haldex Traction 

 

Företagspresentation  

 

Haldex Traction är ett företag som tillverkar fyrhjulsdriftssystem till personbilar. Haldex 

Traction är en division som ingår i en global koncern vid namn Haldex. Haldex Traction är 

verksamma i Nordamerika med försäljningskontor, samt i Sverige, Ungern och Mexiko med 

produktionsenheter. 

 

Intervju 1 

 

Personlig intervju utförd den 21 april 2009 med Dan Gustafsson, anställd som projektledare 

för Haldex Traction för internationaliseringsprocessen i Mexiko.  

 

Haldex valde att internationalisera sin verksamhet på grund av flera olika skäl. En av 

anledningarna var att komma närmre den Nordamerikanska marknaden för att kunna erbjuda 

en bättre service och expandera försäljningsvolymen. Haldex syfte var att kunna leverera 

produkterna lokalt till bilfabriker utanför Europa, dessutom ville företaget sänka sina 

kostnader för tillverkning och arbetskraft.  

 

Den största delen av kommunikationen sker på engelska med alla aktörer. Lokala aktörer som 

Haldex var i kontakt med hade spanska som modersmål men talade även det engelska språket. 

I vissa situationer krävdes en tolk mellan parterna för att få ytterligare förståelse för vad som 

egentligen sades. Språket kunde i många fall vara ett hinder för effektiv kommunikation, även 

fast båda parterna talade engelska som andrahandsspråk så blev tolkningen av vad som sades 

delvis snedvriden.  
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Kommunikationen via e-post användes främst som ett komplement i kommunikationssyfte.  

För att få aktiviteter utförda krävdes mestadels att någon från projektgruppen fanns på plats i 

Mexiko. Om ingen person var fysiskt närvarande och praktiskt taget ”satt i deras knä” blev 

ingenting utfört enligt Dan Gustafsson (2009). Detta på grund av att mexikanarna då 

prioriterade Haldex uppdrag lägre när ingen fanns på plats från företaget som kunde sätta 

press så att uppgifterna som skulle genomföras blev utförda. 

 

Haldex stötte på en del kommunikationssvårigheter i och med tidsskillnaden på 6-7 timmar. 

Detta skapade problem när tid för möte skulle bestämmas, när medarbetarna inte var 

närvarande på samma plats. Lösningen för att få ihop möten blev att mexikanarna fick komma 

tidigare till arbetet och svenskarna fick stanna kvar längre på jobbet på kvällen. Detta blev en 

mindre kulturchock, då mexikanarna har en annorlunda dygnsrytm, med sena middagar och 

stiger därmed upp senare på morgonen. Detta har väldigt mycket med klimatet att göra, då 

temperaturen på vintern uppstiger till 20 grader, men blir svalare på kvällen. Svenskarna 

däremot stiger gärna upp tidigt på morgonen och slutar tidigare på kvällen för att komma 

hem.   

 

För att överkomma kulturella svårigheter, såsom språk, nya relationer och kunskap anställde 

Haldex en lokal agent som tidigare bott i Sverige, men som även har bott i Mexiko i cirka 20 

år. Därmed hade han mycket erfarenhet om hur affärer sköts på ett mexikanskt sätt. Hans 

uppdrag var att underrätthålla kontakten med myndigheter, hjälpa till med rekrytering och 

annat. Fördelen var att han var på plats under hela processen och talade spanska, samt hade 

förståelse för kulturen. Detta skapade ett större förtroende relationsmässigt med olika 

mexikanska aktörer, samt minskade missförstånden. Dessa personliga relationer är viktiga för 

att få olika tillstånd och prioritet. 

 

En grupp mexikanska tjänstemän bjöds in av Haldex till Sverige under några månaders tid, för 

att utbildas i ett utformat träningsprogram. Syftet med detta var att integrera tjänstemännen i 

den svenska organisationen och på så sätt överföra kunskaper om hur produktionen sköts i 

Sverige. Enligt Dan Gustafsson (2009) var detta inget Haldex kunde förmedla genom att 

berätta eller förklara, utan det var nödvändigt att mexikanarna besökte fabriken i Landskrona. 

Haldex ville visa hur arbetet utfördes i rena och snygga lokala, samt vilken kvalitet som 

förväntades på slutprodukten. Haldex ville utbilda mexikanarna i tillvägagångssättet tekniskt 
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sätt med maskinerna och utrustningen i produktionen. Samma maskiner skulle sedan även 

användas i Mexiko. Därmed behövde de mexikanska tjänstemännen som kunde engelska 

utbildas, för att sedan kunna utbilda spansktalande medarbetare i Mexiko.  

 

Målet med det utformade träningsprogrammet var även att en inblick skulle ges av hur 

organisationen såg ut, samt på vilket sätt man utförde olika arbetsuppgifter i den svenska 

kulturen, med en platt organisation där öppenhet gentemot chefer uppmuntras. Genom att 

integrera mexikanarna med den svenska organisationen skapade mexikanarna även ett nätverk 

med relationer till medarbetare på den svenska sidan. Dessa relationer var och är fortfarande 

väldigt viktiga för båda delar av organisationerna. Uppstår exempelvis ett tekniskt problem i 

Mexiko som inte kan lösas kan mexikanarna enkelt ringa till en medarbetare i Sverige.  

 

En typisk mexikansk organisation är i många fall av hierarkisk struktur. Där skiljer sig 

löneförhållandena väldigt mycket. En golvarbetare har cirka 10-15 procent utav en svensk 

lön, medan tjänstemän har 50-60 procent och ledningen har ungefär en motsvarande svensk 

lön.  Den låga lönen har skapat en miljö som gör att mexikanarna kan utan besvär byta jobb 

om de till exempel erbjuds 2 kronor mer i lön. Det stora gapet mellan lönerna har skapat 

spänning i samhället tror Dan Gustafsson (2009), därmed har det förekommit en del stölder i 

fabriken. Exempelvis när mexikanarna skulle tanka företagsbilarna var det inte ovanligt att de 

fyllde en reservdunk för egen användning på företagets bekostnad. För övrigt har diverse 

prylar försvunnit i fabriken, vilket har bidragit med att ledningen varit tvungna att vara 

observanta, samt tydligt skilja på vad som är mitt och vad som är ditt. I vissa fall har Haldex 

tyvärr även varit tvungna att avskeda personal på grund av att allvarligheten med stölderna 

inte förstods. 

 

Haldex sätt att arbeta passar inte den hierarkiska strukturen, därför har de försökt skapa en 

platt organisation i Mexiko. Där är ledningen mixad med både svenskar och mexikaner, för att 

tillsammans skapa en öppen miljö, samt för att få en starkare förståelse för hur den 

mexikanska kulturen kan påverka arbetet. Mexikanska arbetare är vana vid att ta order från 

chefen om vilka arbetsuppgifter som bör utföras. Därmed är mexikanarna ganska dåliga på att 

ta egna initiativ och säga ifrån när någonting går fel i produktionen. Istället väntar de på att 

chefen ska upptäcka felet och åtgärda problemet. Ibland händer det att slutprodukten är fel på 

grund av ett fel i produktionslinjen, då en mexikan inte vågat säga ifrån. Dan Gustafsson 

(2009) menar att; ”de låtsas som det regnar”.  Med detta menar han att mexikanarna inte är 
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vana vid att ta ansvar utan det är ledningens uppgift. Målet med en platt organisation och 

mixad ledning var att ta bort rädslan hos mexikanarna, samt att skapa en miljö där de vågar ta 

tag i problemen själva.  

 

För övrigt är arbetsmiljön väldigt avslappnad i fabriken. En mexikan tar gärna paus i tjugo 

minuter då och då för att snacka skit. Samtidigt är de väldigt flitiga när de väl jobbar och 

sköter sina uppgifter som de blivit tillsagda att utföra. Dan Gustafsson (2009) beskriver en 

mexikan som positiv, nyfiken och gästvänlig medarbetare. En mexikan arbetar 48 timmar, 6 

dagar i veckan. Mexikanarna som är utbildade har specialkunskaper inom särskilda områden, 

bland annat inom produktionsteknik. Utbildningarna i Mexiko är inte lika breda som i Sverige 

utan är mer inriktade och därmed har mexikanarna specialkompetens som inte går att jämföra 

med Sveriges teknikutbildningar.  

 

I Mexiko är familjen väldigt betydelsefull och integreras gärna i arbete på diverse sätt. En 

strategi för att behålla och skapa lojalitet hos medarbetarna i Mexiko är att erbjuda olika 

förmåner för familjen i löneavtalet, exempelvis genom att ge försäkringar, huslån, matpengar, 

sjukvård, transport till arbetet för att gynna familjen. Utöver dessa förmåner integreras 

familjen gärna socialt tillsammans med alla medarbetare. När Haldex fabrik invigdes bjöds 

alla familjemedlemmar in för att kunna skapa band till företaget. Förutom familjer bjöds 

guvernören för regionen in, som till ytan är lika stor som Danmark, vilket skulle kunna 

jämföras med att bjuda Danmarks president. Invigningen skulle firas med pompa och ståt 

berättar Dan Gustafsson (2009). Guvernören ville visa upp att han lyckats locka dit utländska 

investerare från Europa, som är populära för kvalitet och innovativ teknologi.  

 

Intervju 2 

 

Telefonintervju med Ted Lauritzen den 13 maj 2009, som är anställd i Mexiko för Haldex 

Traction. Ted Lauritzen är Plant Manager och Vice President för verksamheten i Irapuato, 

Mexiko. 

 

Haldex Traction startade upp i Irapuato för ungefär ett år sedan. Ted Lauritzen (2009) har 

varit medverkande från början av internationaliseringsprocessen och efter etableringen fortsatt 

sitt arbete i Mexiko. I nuläget lider Haldex Traction i Mexiko av låga beställningsvolymer 

från deras kunder. Nyligen har Haldex Traction även haft svårigheter med att rekrytera 
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personer med högre utbildning för att utföra praktiska arbetsuppgifter. En utbildad mexikan är 

för fin för att få ”skit under naglarna” uttrycker Ted Lauritzen (2009) sig. Integrationen 

mellan svenskar och mexikaner i en gemensam organisation har i princip fungerat, säger Ted 

Lauritzen (2009).  Den mest märkbara skillnaden är att svenskar använder sig av ett mer 

analytiskt tänkande i utförande av arbetsuppgifter. Denna förmåga är inte mexikanarena vana 

att arbeta utefter, vilket leder till en del missförstånd i det gemensamma arbetet.  

 

Ted Lauritzen (2009) använder sig av tre olika språk i kommunikationen mellan sina 

medarbetare i organisationen i Mexiko. När många medarbetare är samlade talar de spanska 

med varandra. Vid ett möte med endast underchefer sker kommunikationen på engelska. I 

vissa fall talas även svenska då ett par chefer i organisationen kommer från Sverige. 

Mestadels av kommunikationen sker via möten eftersom Ted Lauritzen är praktiskt lagd och 

föredrar muntlig kontakt med sina medarbetare. Däremot används skriftliga actionlistor som 

medarbetarna rapporterar till. Uppstår några missförstånd utreds dessa på plats direkt under 

mötena. I de flesta fall vet alla medarbetare vilka arbetsuppgifter som måste utföras. Ted 

Lauritzen (2009) säger att hans jobb är mer att fungera som en barnvakt.  

 

I Mexiko är medarbetarna mer rädda för chefen jämfört med den svenska relationen till 

chefen berättar Ted Lauritzen (2009). En mexikan ifrågasätter aldrig vad chefen har sagt, utan 

utför den arbetsuppgift de blivit tillsagda om utan invändningar. Stöter en mexikan på 

motstånd om till exempel hur information ska rapporteras i en excelfil väljer den att avsluta 

sin arbetsuppgift utan att försöka lösa problemet själv. En svensk medarbetare hade 

förmodligen i samma scenario försökt finna en lösning till problemet i rapporteringen i 

excelfilen.  

 

”Man måste vara på en mexikan hela tiden annars får de inte sina arbetsuppgifter gjorda 

(Ted Lauritzen, 2009)” 

 

Ovanstående citat gäller speciellt när det kommer till arbetsuppgifter som ligger utanför en 

mexikans ansvarsområde, exempelvis när en 5S aktivitet skulle genomföras inom hela 

organisationen. En mexikan jobbar dock mycket hårdare jämfört med en svensk medarbetare. 

I de flesta fallen är det inget större problem för en mexikan att jobba övertid varken på kvällen 

eller på helgdagar. 
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Förutom skillnader på arbetsplatsen skiljer sig den mexikanska synen på fritiden jämfört med 

den svenska. Privat är familjen oerhört viktig för en mexikan, samt relationer till släkten med 

kusiner, sysslingar och pysslingar. En mexikan lever främst genom sin familj och vänner. 

Dessutom flyttar en mexikan inte hemifrån förrän de har gift sig och i vissa fall är det inte ens 

säkert att en mexikan flyttar hemifrån över huvudtaget.   

 

4.2 Intervjuer Assa Abloy Entrance System 

 

Företagspresentation  

 

Assa Abloy Entrance System är en världsledande leverantör av automatiska entrélösningar till 

ett antal slutkundssegment inom bl.a. handel, sjukvård och transport. Assa Abloy Entrance 

System har idag 2300 anställda i 27 olika länder i Europa, Nord-Amerika och Asien/Pacific. 

 

Intervju 1 

 

Personlig intervju utförd med Eva Malmberg den 3 maj 2009, som är anställd som Human 

Resource och kommunikationsdirektör på Assa Abloy Entrance System. Eva Malmberg har 

ett övergripande ansvar för rekrytering och kommunikation inom områdena, USA, Asien och 

Europa.  

 

Assa Abloy är en multinationell koncern med verksamheter över hela världen. Vid alla möten, 

konversationer och dylikt talas engelska. Eva Malmberg (2009) upplever inga svårigheter 

med att tala engelska även fast det inte är hennes modersmål. Ofta får hon kommentaren att 

svenskar är väldigt duktiga på att tala engelska. Däremot kan det vara svårt att förstå 

engelskan när talaren har språket som sitt modersmål. I vissa fall är det dialekten som stör i 

kommunikationen och skapar missförståelse. Mestadels handlar det enligt Eva Malmberg 

(2009) om att amerikanare och engelsmän har fördelen att använda sig av ett större ordförråd, 

och tar för givet att alla förstår vad som sägs. Ibland uppstår missförstånd när det gäller 

förhandlingar om priser och förflyttningar av personal, när alla inblandade i konversationen 

upplever att de förstått vad som sagts.  
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I Kina upplever Eva Malmberg (2009) inga svårigheter att tala engelska med sina medarbetare 

internt inom den globala koncernen. Däremot vid förhandlingar och uppköp av företag med 

utomstående aktörer i Kina behövs alltid en tolk för ökad förståelse om vad som sägs i 

konversationen.  

 

Mestadels av kommunikationen med Assa Abloys organisationer runt om i världen sker med 

elektroniska medel, såsom e-post, telefonsamtal och telefonkonferenser. Eftersom Eva 

Malmberg inte kan vara närvarande överallt är detta det enda alternativet att kommunicera 

med varandra. Eva Malmberg (2009) tycker att denna typ av kommunikation fungerar bra i de 

flesta fall, då arbetsuppgifter blir utförda med elektroniska medel. Detta beror mycket på att 

hon har bra etablerade relationer med sina internationella medarbetare. Däremot upplever hon 

störningar i kommunikationen med Kina och USA, i och med den stora tidsskillnaden. För att 

få kontakt med Kina måste telefonsamtalen göras väldigt tidigt på morgonen innan kineserna 

slutar för dagen, och vice versa med USA. Sent på kvällen då Eva Malmberg (2009) 

egentligen har slutat arbeta måste hon ta emot samtal från USA, vilket alltid inte är så givande 

och med tanke på tiden är Eva Malmberg kanske inte lika mottaglig för information.  

 

En annan störning i kommunikation är länders olika helgdagar och högtider. Exempelvis firar 

inte kineserna julafton, vilket gjort att hon även behövt jobba under julhelgen. 

Arbetsuppgifterna var tvungna att utföras ändå även fast svenskar i normala fall har ledigt 

från arbetet. I Kina pågår exempelvis produktionen under vår julhelg, och leverantörer 

förväntar sig att få produkter levererade, men tvingas vänta, vilket försenar deras 

produktionsled och skapar en viss irritation.  

 

Assa Abloy har varit verksamma i Kina seden 25 år  tillbaka. De började med att etablera en 

kontakt med en distributör som sålde vidare deras produkter till diverse leverantörer. År 2000 

startade Assa Abloy upp två säljkontor, ett i Beijing och ett i Shanghai. Därefter, år 2005, 

etablerades även en fabrik i Suzhou för att producera produkterna på plats. Efter att Assa 

Abloy stegvis etablerat sin verksamhet i Kina har de med tiden lärt känna marknaden och 

kundernas efterfrågningar, och på så viss fått större förståelse för kulturen och hur kineser 

fungerar arbetsmässigt.   

 

Under ett år besöker Eva Malmberg Kina cirka fyra gånger. Eftersom Assa Abloy från år 

2005 befunnit sig i ett utvecklingsskede har Eva Malmberg varit där i rekryteringssyfte. Även 
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för att deras organisationer i Kina har väldigt stor personalomsättning. Kineser byter ofta 

arbetsplats om möjlighet ges, och framför allt om det ges erbjudande om en bättre titel och 

högre lön. Lönegapet mellan ledning och underordnade är väldigt stort. Därmed är  kineser 

inte särskilt lojala mot företaget. Assa Abloy har försökt hålla kvar deras anställda i Kina 

genom att erbjuda en bonus eller lite högre lön, samt ge dem en högre titel. Enligt Eva 

Malmberg är kineser ”titelsjuka”, för det ger status och är därmed ett effektivt sätt att få 

kineserna att stanna kvar i företaget. För övrigt är miljön i fabriken i Suzhou renlig och en 

säker arbetsplats med europeisk standard, till skillnad från många andra kinesiska fabriker. 

Detta hindrar dock inte deras kinesiska medarbetare att byta jobb om ett bättre erbjudande 

dyker upp med bättre lön och titel. 

 

Ett anställningsavtal i Kina innebär inte samma hårda bundenhet till företaget jämfört med 

Sverige. Skulle Assa Abloy välja att stämma en medarbetare och ställa den inför domstol 

skulle de förmodligen förlora. Assa Abloy får finna sig i situationen och anpassa sig efter hur 

kineserna ser på anställning om vad som är rätt och fel. Enligt Eva Malmberg (2009) måste 

Assa Abloy förstå gråzonen om vad som är rätt och fel. Det som är olagligt i Sverige är inte 

en olaglig handling i Kina. Därmed har Assa Abloy ändrat syn på anställning i Kina och 

anpassat sig till deras kultur, med attityder och värderingar om anställning. Behövs en 

medarbetare som båkar stål vänder sig Assa Abloy i vissa fall till konkurrenterna och ”snor” 

en arbetare genom att erbjuda högre lön eller en bättre titel, utan att bryta mot lagen i Kina. 

 

Organisationsstrukturen i Assa Abloys verksamheter är hierarkiska, där högsta chefen har 

väldigt hög status. Enligt Eva Malmberg har chefen en väldigt viktig position och för att 

medarbetarna ska respektera honom måste han skapa en miljö där gruppen uppfattar honom 

som en familjefar. Lyckas chefen med detta ser kineserna upp till honom och lyssnar till vad 

han har att säga. Medarbetarna i Kina är enligt Eva Malmberg villiga till förändring och 

väldigt anpassningsbara både internt inom organisationen, samt externt gentemot kunder och 

leverantörer. Kineserna är väldigt duktiga på att snabbt hitta effektiva lösningar på problem 

som uppkommer, även fast de i vissa fall inte alltid följer regelboken. Om det tydliggörs i 

kommunikationen att en gräns absolut inte får överskridas, så respekterar kineserna detta 

faktum och lyder.  

 

Maktförhållandena ser annorlunda ut i Kina jämfört med i Sverige. En kinesisk medarbetare 

vill bli ledd av familjefadern som denne ser upp till, därmed styrs inte kineserna av 
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självspelande grupper anser Eva Malmberg (2009). Detta anser kineserna som ett normalt 

beteende, medan i Sverige finner inte detta beteende lika stor acceptans.  

 

Eva Malmberg (2009) uppfattar att en kines syn på familj och fritid skiljer sig starkt åt jämfört 

med den svenska. Kineserna umgås inte ofta privat efter jobbet, men visst händer det, speciellt 

om en bra relation till ”familjefadern” finns. Chefen har en väldigt betydande roll för att skapa 

respekt och bra relation mellan alla medarbetare. När Eva Malmberg varit över i Kina och 

arbetat har hon lyckats skapa bra relationer med de kinesiska medarbetarna genom ömsesidigt 

förtroende, samt genom att acceptera deras syn på livet, det vill säga den kinesiska kulturen. 

Det krävs mycket mer förtroende och acceptans för att lära känna en kinesisk medarbetare 

socialt utanför jobbet, jämfört med en svensk medarbetare.   

 

Assa Abloy har även säljkontor uppdelade på fyra olika regioner i Nordamerika, samt 

produktion och ett huvudkontor i Monroe. I Nordamerika har Assa Abloy etablerat betydligt 

fler säljkontor än i Kina, med inriktning på service. I dessa organisationer är inga svenskar på 

plats, men affärsresor går ofta dit. På ett år besöker Eva Malmberg Nordamerika ungefär åtta 

gånger. Anledningen till detta tror hon delvis beror på att amerikanare måste följas upp. Görs 

inte detta prioriterar amerikanare andra arbetsuppgifter som anses vara viktigare för deras eget 

syfte. Amerikanare litar mer på sitt eget omdöme än på europeiska i olika beslutfattande 

situationer.  

 

Organisationen är mer lik ett europeiskt sätt att arbeta, men den är mer hierarkiskt 

strukturerad jämfört med den platta organisationen i Landskrona. I Nordamerika är 

medarbetarna väldigt ”titelsjuka” som Eva Malmberg (2009) uttrycker det, och fortsätter 

”visst är det viktigt med titlar i Sverige också, men inte till samma grad som i Nordamerika”. 

En hög titel innebär mer prestige i Nordamerika än i Sverige. En amerikansk medarbetare 

visar alltid större respekt till en person med högre titel än sig själv och lyssnar därmed till vad 

den har att säga. Enligt Eva malmberg (2009) har detta lett till en aning osjälvständiga 

medarbetare som hellre lyssnar till vad en högre chef har att säga innan amerikanarna utför en 

arbetsuppgift.  

 

Att komma in och arbeta som europé i en organisation i Nordamerika är inte alltid så enkelt 

enligt Eva Malmberg (2009). Amerikanare har en förmåga att tycka att de är bäst, därmed är 
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de inte så anpassningsbara och har svårare att dra nytta av nytänkande utländsk kompetens 

från Europa. Amerikanare litar mer på sitt eget omdöme. 

 

”Allting är hugget i sten, såhär har vi alltid jobbat. En amerikan gillar inte att bli ifrågasatt 

utan kan bäst själv och de sticker gärna huvudet i sanden när det uppstår konflikter.” (Eva 

Malmberg, 2009) 

 

Med det här citatet menar hon att amerikanare har inställningen att de alltid har jobbat på ett 

visst sätt som fungerar bra, därmed anser de att det är det bästa möjliga arbetssättet. 

Amerikanare är väldigt duktiga på att tala om vad de är bra på. I många fall lovar de mer än 

vad de kan hålla i längden, även fast de är medvetna om att de inte kan utföra vissa 

arbetsuppgifter. Amerikanare är dessutom i många fall konflikträdda, ”slåss jag för något jag 

vill få igenom så fungerar det ofta” säger Eva Malmberg (2009). 

 

I Nordamerika finns inte samma lagar om anställningsrättigheter som i Sverige. I 

Nordamerika är det väldigt lätt att sparka anställda, som till och med kan tvingas att gå för 

dagen. Detta kan bero på att medarbetarna inte skött sig eller att de inte passar in i 

organisationen. Detta skapar en viss rädsla på arbetsplatsen, samt illojalitet mot företaget 

enligt Eva Malmberg (2009) 

 

Intervju 2 

 

Personlig intervju med Maria Roomberg den 5 maj 2009, anställd som Human Resource and 

Communication Manager för Assa Abloy Entrance System. Maria Roomberg är ansvarig för 

kommunikationen i Europaregionen mellan organisationerna som är lokaliserade bland annat i 

Holland, Belgien, UK, Spanien, Portugal och Östländerna.  

 

Maria Roomberg (2009) sitter med i Europaledningen för Assa Abloy tillsammans med HR 

chefer i respektive region i Europa. Hon reser väldigt mycket i sin tjänst, nästan upp till 75 

procent av sin arbetstid. Maria Roomberg (2009) har väldigt bra relationer till sina 

medarbetare i organisationerna i Europa. Detta beror mycket på att hon är ofta närvarande och 

kan därmed bygga och skapa bra relationer. I ledningsgruppen arbetas bland annat med att 

integrera organisationer mellan länder inom Europa. Enligt Maria Roomberg (2009) är det i 

många fall enklare att integrera organisationer i länder som ligger långt ifrån varandra på 
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grund av att då analyserar ledningen mer ingående kulturella skillnader och problem som kan 

uppstå under processen. I ett integreringsarbete med två närliggande länder tas inte uppdraget 

på samma allvar, då ledningsgruppen tänker att kulturen och organisationerna inte skiljer sig 

så starkt. Exempelvis uppstod en del problem i integrationen mellan Spanien och Portugal, för 

att båda parterna tänkte att ”vi är som dem”.   

 

Vid alla möten och dylikt med ledning från länder inom Europa från Assa Abloy Entrance 

System talas engelska.. Däremot längre ner i organisationerna talar knappt någon engelska, 

förutom i Holland och Belgien. Maria Roomberg (2009) upplever inga svårigheter med att 

tala engelska även fast det inte är hennes modersmål. I Irland kan det vara svårt att förstå 

ibland på grund av den speciella dialekten. I Storbritannien där engelskan är förstaspråk, har 

medarbetarna klart en fördel med språket, då deras lexikon är bredare än mitt säger Maria 

Roomberg (2009). Ibland uppstår missförstånd i kommunikationen på grund av att 

meningsuppbyggnaden blir annorlunda jämfört med hur en engelsman väljer att sätta samman 

ord till en mening. När dessa missförstånd uppstår blir det ofta tyst under en längre period. 

Maria Roomberg (2009) ställer då ytterligare frågor eller ber personen att berätta igen vad 

som nyss sades. I England finns en svensk på plats som svenskarna kan ta hjälp av för att 

undvika missförstånd. Detta sker ofta i översättning av skriftliga avtal och kontrakt. För övrigt 

har aldrig en tolk varit nödvändig för ytterligare förståelse. 

 

Maria Roomberg (2009) reser runt inom Europa väldigt mycket för att vara närvarande och 

skapa goda relationer med sina internationella medarbetare. Detta anser Maria Roomberg 

(2009) underlättar för hennes kontakt via elektronisk kommunikation. I början hade hon 

exempelvis svårt att tala i telefon med en spansk medarbetare för han hade väldigt speciellt 

uttal. Däremot efter att ha träffat honom ett par gånger vet hon vad han menar, även fast hon 

inte är närvarande och kan titta på honom.  Idag har de en bra relation till varandra och kan 

prata lugnt i telefon. Övrig elektronisk kommunikation över e-post fungerar bra mellan de 

olika organisationerna. Ibland upplever hennes medarbetare det enklare att formulera sig på 

engelska, skriftligt, via e-post. 

 

I östländerna är organisationerna hierarkiskt strukturerade, vilket medför en stor respekt för 

medarbetare som är högre uppsatta, samt att medarbetarna inte vågar berätta om de gjort 

något fel.  
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”Mina medarbetare i östländerna säger gärna ja till arbetsuppgifter som de egentligen inte 

kan uträtta, sedan ber de chefen rätta till allting (Maria Roomberg, 2009).”  

 

Detta har skapat en miljö där medarbetarna inte tar så stort ansvar och är konflikträdda.  

I Polen, ett av östländerna, har Assa Abloy nyligen anställt en kvinnlig VD. Maria Roomberg 

(2009) har upplevt det som att hon har det lite besvärligt, då övriga medarbetare i ledningen är 

män som inte är vana vid att kvinnor har så höga befattningar.  

 

Nyligen var Maria Roomberg i kontakt med en italiensk advokat i en affärsuppgörelse. I 

början tog den italienska advokaten inte henne på allvar och Maria Roomberg tolkade hans 

beteende som att han inte trodde hon kunde utföra dessa arbetsuppgifter, delvis på grund av 

att hon var kvinna. Så fort Maria Roomberg visade sitt visitkort och den italienska advokaten 

såg hennes titel visade han direkt en större respekt.  

 

Maria Roomberg (2009) beskriver att spanjorernas sätt att arbeta gör henne nervös. Har hon 

bokat in ett möte vid klockan ett har spanjorerna fortfarande inte dykt upp efter 45 minuter, 

vilket gör att hon tror att de glömt bort mötet och därmed inte kommer. Efter 50 minuter kom 

spanjorerna lugna och glada och ville inleda mötet. Efter detta misstag har Maria Roomberg 

(2009) varit extra tydlig i sin kommunikation med spanjorerna och påpekar skarpt att mötena 

hädanefter börja ett visst klockslag, ”swedish time”. 

 

I Storbritannien är företagsklimatet väldigt annorlunda jämfört med Sverige enligt Maria 

Roomberg (2009). I Sverige prioriteras medarbetarnas välmående och relationer till varandra 

högt, medan i UK jobbar de på hårt vilket värderas som prestige. En svensk tar gärna en 

halvtimmes lunch, medan en engelsman äter sin lunch stressat framför datorn och arbetar 

samtidigt. Svenskar lever mer för fritiden och engelsmän lever till större del för arbetet. En 

engelsman går till arbetet även om han är sjuk, men en svensk stannar hemma för att han inte 

ska smitta resten av medarbetarna. I Storbritannien tar de max ut två veckors semester och 

pappaledighet kan de inte stava till som Maria Roomberg (2009) uttrycker det. 
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5.  Analys 

I detta analyskapitel kopplas uppsatsens viktigaste teoretiska delar samman med den 

empiriska information vi har samlat in, och teorin förstärks eller försvagas på så sätt. 

Analysen identifierar även skillnader i intervjurespondenternas åsikter. I detta kapitel 

illustreras resultatet av analysen med en egen modell under rubriken ”Resultat”. Analysen är 

uppbyggd med rubrikerna i samma följd som uppbyggnaden i teoriavsnittet för att läsaren ska 

kunna följa samma linje och för att underlätta förståelsen av kopplingarna.  

 

5.1 Internationalisering av företag 

 

Internationalisering innebär enligt Hollensen (2007) att ett företag förflyttar en del av sin 

verksamhet till utlandet. Detta för att skapa nya konkurrensfördelar på den globala 

marknaden, genom att dra nytta av delvis billig arbetskraft, för att komma närmre kunden och 

erbjuda en bättre service, samt förbättra kvaliteten på produkten. Haldex Traction valde att 

investera i en ny fabrik för produktion i Mexiko på grund av diverse anledningar. Ett av 

skälen var att komma närmre den Nordamerikanska marknaden för att kunna erbjuda bättre 

service till existerande kunder och hitta nya potentiella kunder för att kunna expandera deras 

försäljningsvolym. Tanken var även att Haldex Traction ville sänka sina kostnader för 

tillverkning och arbetskraft. I Haldex Tractions fall förflyttades inte produktion för att 

förbättra kvaliteten, utan för att bibehålla samma nivå av kvalitet på produkten som tidigare 

(Gustafsson, 2009).  Assa Abloy Entrance System har stegvis etablerat säljkontor och 

produktion i Kina med anledningen att komma närmre marknaden, lära känna kunderna och 

erbjuda en bättre service som uppfyller deras föränderliga efterfrågningar (Malmberg, 2009). 

  

5.2 Sociala nätverk och relationer 

 

Enligt Crossley (2005) sprids information mellan noderna i ett socialt nätverk genom 

interaktion och aktiviteter organiseras mellan parterna i en relation till varandra. I ett nätverk 

där alla noder är sammankopplade med varandra, sprids informationen snabbare mellan de 

olika noderna, då de inte behöver passera olika mellanhänder. Ett socialt nätverk är viktigt för 

att skapa relationer med varandra inom en organisation, för att effektivt kunna organisera, 

koordinera och hantera diverse aktiviteter (Crossley, 2005). Maria Roomberg (2009) 
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prioriterar högt att vara närvarande och träffa sina internationella medarbetare på plats. 

Därmed reser hon större delen av sin arbetstid för det är det effektivaste sättet att bilda ett 

stort socialt nätverk och skapa bra relationer. Detta underlättar för henne att utföra diverse 

arbetsuppgifter, samt utdelningen av arbetsuppgifter till medarbetare via elektroniska medel 

(Roomberg, 2009). Enligt Eva Malmberg fungerar hanteringen och koordineringen av 

arbetsuppgifter bra över elektronisk kommunikation tack vare att hon har goda relationer till 

sina internationella medarbetare (Malmberg, 2009). Enligt Gustafsson (2009) valde Haldex 

Traction att utbilda de mexikanska tjänstemännen i Sverige bland annat för att integrera de 

med sina svenska medarbetare. Syftet var att de skulle bilda ett nätverk och goda relationer 

med varandra, vilket senare skulle gynna deras fortsatta arbete i Mexiko. Uppstår exempelvis 

ett tekniskt problem som mexikanarna inte kan lösa själva kan de enkelt lyfta luren och be 

deras svenska medarbetare om hjälp (Gustafsson, 2009).  

 

5.3 Kulturella barriärer i internationella företag 

 

Enligt Hollensen (2007) är det viktigt att ha en förståelse för hur olika kulturella bakgrunder 

påverkar interaktionen i kommunikationsprocessen. Kommunikationstekniker skiljer sig på 

många olika sätt mellan länder. I vissa kulturer är den språkliga dialogen strikt baserad på ord 

som sägs eller är nedskrivna.  I andra kulturer är andra element mer betydande, såsom 

omgivning och social status i den kontext kommunikationen tar plats (Hollensen, 2007).  I 

början av Haldex Tractions internationaliseringsprocess hade Gustafsson (2009) svårigheter 

med att kommunicera och skapa relationer med olika mexikanska aktörer eftersom han inte 

talade det spanska språket och inte kunde vara närvarande i Mexiko hela tiden. Därmed fick 

hans arbetsuppdrag lägre prioritet. Därför anställdes en agent från Sverige som bott i Mexiko i 

20 år vars arbetsuppgifter var att underrätthålla relationer till diverse aktörer. Agentens 

förståelse för kulturen och språket, samt hans närvaro skapade större förtroende i relationerna 

och därmed fick uppdragen högre prioritet.  

 

Vilken grad av utbildning anställda har inom ett företag påverkar hur aktiviteter utförs inom 

olika funktioner. En nyanställd med annorlunda kulturell bakgrund, har förmodligen en annan 

syn på utbildning och därmed måste upplärningsprogram utformas utifrån dennes talanger 

(Hollensen, 2007). Utbildningar på universitetsnivå i Mexiko skiljer sig jämfört med Sverige, 

då mexikanarna är mer specialiserade och inriktade på ett särskilt ämne. En mexikan har 
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därmed mer specialkompetens inom exempelvis produktionsteknik än vad Gustafsson (2009) 

förväntade sig. Däremot behövde han ändå utforma ett upplärningsprogram i Sverige för att 

visa hur han förväntade sig att produktionen skulle utformas i Mexiko, framförallt när det 

gäller kvalitetshantering av produkten. Dessa kunskaper skulle senare de utbildade 

mexikanarna överföra till endast spansktalande medarbetare i fabriken i Mexiko.  

 

Värderingar och attityder är underliggande faktorer som påverkar individers åsikter om vad 

som är rätt och fel. Dessa är ofta djupt rotade i kulturen och svåra att ändra på. Detta kan i 

många fall vara en utmaning hur företaget ska bemöta den utländska kulturen på mest 

lämpligt sätt. Införandet av ett nytt tankesätt kan vara problematiskt, då attityden mot 

förändringar är negativ (Hollensen, 2007).  Enligt Malmberg (2009) är det svårt att komma in 

som europé i amerikanska organisationer på grund av att amerikanare har en förmåga att 

tänka högt om sig själva, därmed är de inte så anpassningsbara och har svårare att dra nytta av 

nytänkande utländsk kompetens från Europa.  

 

Sociala institutioner, såsom familj, arbete, politik och andra föreningar påverkar en individs 

beteende och relation till varandra. I vissa länder är familjen en ytterst viktig social 

konstruktion, och relationer till familjen prioriteras först i de flesta sammanhang. Detta 

beteende influerar handlingar och miljön på arbetsplatsen. Gustafsson (2009) anser att i 

Mexiko är familjen väldigt betydelsefull och integreras gärna i arbete på diverse sätt. En 

strategi för att behålla och skapa lojalitet hos medarbetarna i Mexiko är att erbjuda olika 

förmåner för familjen i löneavtalet, exempelvis genom att ge försäkringar, huslån, matpengar, 

sjukvård, transport till arbetet för att gynna familjen. Utöver dessa förmåner integreras 

familjen gärna socialt tillsammans med alla medarbetare (Gustafsson, 2009). 

 

Religionen i vissa länder har väldigt starkt inflytande på staten, universitet och i 

affärssammanhang. I vissa länder är religionen av stor betydelse och högtider kan därmed inte 

förbigås. Därför är det väsentligt för företag att ha en förståelse för hur religion kan påverka 

arbetssituationen (Hollensen, 2007). Enligt Malmberg är högtider i vissa fall ett 

störningsmoment i arbetet. Att arbeta i ett internationellt företag innebär att arbete krävs de 

dagar då en svensk normalt är ledig. Exempelvis firar kineserna inte julafton, vilket gjort att 

Malmberg (2009) varit tvungen att arbeta via telefon under den svenska julhelgen. I Kina 

pågår produktionen som vanligt och leverantörer förväntar sig att få produkter levererade. 
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5.4 Hofstede; kulturella dimensioner 

 

Hofstede (2005) beskriver olika dimensioner för att i sina kulturella undersökningar 

identifiera skillnader mellan kulturer. De länder som värderar en mer kollektivistisk 

orientering har en kultur som föredrar gruppen före individen, då lojalitet gentemot mot 

gruppen värderas högt. Dessa grupper kan både vara familjen, släkt, vänner och 

företagsorganisationer (Lustig, 2006).  Enligt Lauritzen (2009) lever en mexikan genom sina 

relationer till familjen, släkt och vänner. Privat är familjens välmående oerhört viktigt för en 

mexikan(Lauritzen, 2009).  Vidare anser Gustafsson (2009) att familjen prioriteras högt, då 

särskilda förmåner utöver lönen som gynnar familjen är en del av Haldex Tractions strategi i 

skrivandet av löneavtal, för att behålla och skapa lojalitet gentemot mexikanska medarbetare 

(Gustafsson, 2009).  

 

Enligt Hofstedes index har Mexiko ett lågt värde på 30 IVD, vilket visar att den mexikanska 

kulturen eftersträvar ett mer kollektivistiskt tänkande. USA har ett högt index på 91 IVD och 

är därmed mer inriktade på individen som prioriteras före gruppen. Malmberg (2009) anser att 

amerikanare är väldigt duktiga på att tala om vad de själva är bra på och litar mer på sitt eget 

omdöme än på gruppens. En amerikanare gillar inte att bli ifrågasatt utan kan bäst själv 

(Malmberg).  

 

Den andra dimensionen Hofstede (2005) beskriver kallas ”uncertainty avoidance”. Länder 

med låg grad av UAI indexet, såsom exempelvis Kina 35 UAI, är villiga att ta risker och 

hantera osäkra situationer på ett effektivt sätt utan tydliga regler för att undvika influenser av 

andra kulturers tillvägagångssätt för problemlösning. Motivationen att lära, förändra och 

anpassa sig är hög i dessa länder (Lustig, 2006). Malmberg (2009) beskriver kineser som 

anpassningsbara medarbetare. Kineser är väldigt duktiga på att hitta snabba lösningar till 

problem internt inom organisationen och externt till kunder, även om de inte alla gånger följer 

regelboken. Mexiko har ett högt index på 82 UAI, vilket innebär att de inte är lika villiga att 

utsätta sig för risker utan behöver tydliga regler för att kunna lösa problem (Lauritzen, 2009). 

Lauritzen (2009) beskriver en mexikan som osäker när det gäller att hantera problem. Stöter 

exempelvis en mexikan på ett problem i rapportering av information i en excel-fil väljer de att 

avsluta sin arbetsuppgift istället för att lösa problemet. Gustafsson (2009) menar att 

mexikanarna är vana vid att ta order från den högre uppsatta chefen. Mexikanarna är därmed 
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dåliga på att ta eget initiativ och säga ifrån om något är fel i produktionslinjen. Istället väntar 

de på att en chef ska upptäcka problemet och åtgärda det.  

 

Den tredje dimensionen innefattar en kulturs förhållande till maktdistanser. Där är den sociala 

ordningen är tydligt strukturerad och varje individ har en bestämd plats. En högre 

auktoriserad individ ifrågasätts eller utmanas inte utav en lägre ställd (Lustig, 2006). För att 

mäta detta används PDI index, där ett högt index indikerar till stora maktdistanser, vilket både 

Mexiko på 81 PDI och Kina på 80 PDI har. Enligt Lauritzen (2009) är en mexikan rädd för 

den högre uppsatta chefen. En mexikan ifrågasätter aldrig vad chefen har sagt utan utför 

arbetsuppgiften de blivit tillsagda om utan invändningar. Malmberg (2009) anser att 

organisationerna i Kina är hierarkiskt strukturerade där högsta chefen innehar den högsta 

statusen. Högsta chefen har en viktig position och bör ses som en familjefader till 

medarbetarna för att de ska respektera och lyssna på honom.  

 

Länder med en låg grad av PDI, såsom Sverige och USA föredrar små maktdistanser. 

Kulturen i dessa länder strävar samhället efter att minska betydelsen av hierarkiska strukturer, 

sociala klasskillnader, samt både ifrågasätter och utmanar den auktoriserade individen 

(Lustig, 2006). Enligt Hofstede har USA ett relativt lågt index på 40 PDI jämfört med Mexiko 

och Kina. Detta överensstämmer inte med vad Malmberg (2009) anser om maktdistanser i 

USA, då hon anser att amerikanare är titelsjuka. En hög titel innebär prestige för en 

amerikanare och en medarbetare visar alltid större respekt till en person med högre titel än sig 

själv. Detta har lett till att en amerikansk medarbetare lyssnar till vad en högre chef har att 

säga innan de utför en arbetsuppgift, vilket bidrar med att amerikanare blir aningen 

osjälvständiga i sitt arbete (Malmberg, 2009).  

 

5.4.1 Symboler, värderingar, artefakter och hjältar 

 

Enligt Hofstede (2005) visar sig kulturella skillnader genom en rad olika sätt. Det finns fyra 

koncept som i det stora hela täcker begreppet kultur, dessa är; symboler, hjältar, ritualer och 

värderingar. Symbolerna står för det mest ytliga i kulturen, värderingar symboliserar det djupa 

medan hjältar och ritualer återfinns emellan dessa två. 
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Enligt Hofstede (2005) karaktäriseras symboler av ord, gester, bilder eller objekt som endast 

känns igen av dem som delar samma kultur. Till denna kategori hör även klädsel, frisyrer, 

flaggor och statussymboler. Enligt Malmberg (2009) är titlar en viktig statussymbol för 

kineserna. I Kina är hennes medarbetare titelsjuka och kan tänka sig att byta arbete om de 

erbjuds en bättre titel. Det som karaktäriserar hjältar är att de som besitter kvalitéer som gör 

dem till förebilder för ett beteende (Hofstede, 2005).  Malmberg (2009) anser att kinesiska 

medarbetare ser upp till den högsta chefen som en familjefader. En kines vill bli ledd och 

styrd av familjefadern, vilket de visar stor acceptans gentemot. 

 

Ritualerna kännetecknas av samtal och kommunikation vid exempelvis affärsmöten, det vill 

säga hur språket används dagligen i tal och text (Hofstede, 2005).  Enligt Malmberg (2009) 

visar en kines stor respekt för chefen och hans åsikter. Tydliggör chefen ett mål som ska 

uppnås eller en gräns som inte får överskridas i kommunikationen, lyder den kinesiska 

medarbetaren ordern. Värderingar är kärnan av kultur enligt Hofstede (2005). Värderingar 

gör att individen föredrar vissa tillstånd framför andra. Värde har en plus och en minus sida 

och handlar bland annat om vad som är normalt och onormalt.  Enligt Malmberg (2009) är det 

ett normalt beteende att sno arbetare från konkurrenterna om de erbjuder högre lön eller en 

bättre titel, något som inte förekommer på samma sätt i till exempel Sverige. 

 

5.4.2 Organisationskultur; Schein 

 

Enligt Scheins (1985) teori finns kulturen på tre olika nivåer och är inbördes 

sammanhängande. Teorin beskriver den översta nivån, på ytan, finns artefakter som följs av 

värderingar och normer för beteendet och slutligen på den djupaste nivån finns en kärna av 

grundläggande uppfattningar och antaganden (Hatch, 2002).  

 

Uppfattningar och antaganden utgör enligt Schein (1985) kärnan i organisationskultur. 

Antaganden existerar utanför vårt medvetande och medlemmar är ofta inte medvetna om dem, 

ändå anses de vara verkliga och tas för givna. Uppfattningar och antaganden påverkar olika 

faktorer, såsom organisationens förhållande till verkligheten eller människors handlingar. 

(Hatch, 2002).  Enligt Gustafsson (2009) förekommer det att en mexikan fyller en reservdunk 

med bensin för eget bruk i samband med att de tankar företagets bil. Detta hände ett flertal 

gånger och sågs inte som stöld utifrån en mexikans perspektiv, utan togs för givet att det var 
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ett accepterat beteende.  Detta har lett till att ledningen är tvungna att vara observanta på vad 

som är ditt och mitt.  

 

Värderingar och normer är nära kopplade till varandra. I en kultur är värderingar det som är 

viktigt för medlemmarna och normer är vilket beteende de kan förvänta sig av varandra, det 

vill säga vad som är normalt och onormalt. Värderingar används som en moralisk eller etisk 

kod, eftersom de utgör grunden för bedömningar av vad som är rätt eller fel (Hatch, 2002).  

Malmberg (2009) anser att det ibland varit svårt att anpassa sig efter vad som den kinesiska 

kulturen anser vara rätt och fel. Exempelvis innebär ett anställningsavtal inte samma 

bundenhet som i Sverige, vilket leder till att en kines byter jobb ofta, samt att företag ”snor” 

medarbetare från varandra genom att erbjuda en högre lön eller bättre titel.  Vid rekrytering av 

en arbetare som båkar stål vänder sig Assa Abloy i vissa fall till konkurrenterna och ”snor” en 

arbetare. Vidare beskriver Malmberg (2009) situationen i USA med anställningsrättigheter. 

Där är det lätt att sparka en medarbetare som inte skött sig eller som inte passar in i 

organisationen och den kan tvingas gå för dagen.  

 

Normer är de oskrivna reglerna i en kultur som gör att medlemmarna i en organisation vet vad 

som förväntas av dem. På arbetsplatsen kan normer innebära vilken klädsel som är lämplig 

eller till exempel beteende på arbetsplatsen (Hatch, 2002).  Gustafsson (2009) anser att miljön 

i fabriken i Mexiko är avslappnad och en mexikan tar gärna spontana pauser. Samtidigt när de 

jobbar är de flitiga och sköter sina arbetsuppgifter.  

 

Artefakter är synliga och fysiska objekt som skapats av medlemmarna, dessa bottnar i 

kulturella normer, värderingar och antaganden. Artefakterna kan exempelvis vara belöningar 

och bestraffningar (Hatch, 2002). Enligt Malmberg (2009) är kineser inte särskilt lojala till 

företaget. Därmed är det vanligt att erbjuda en bonus eller högre lön för att få medarbetarna 

att stanna i företaget. Enligt Gustafson (2009) erbjuds extra förmåner i löneavtalet som 

exempelvis stöd till huslån, för att behålla medarbetare.  

 

5.5 Kommunikativa hinder 

 

Jandt (2007) beskriver tre olika typer av störningar som påverkar hur meddelandet avkodas, 

externa, interna och semantiska. Den förstnämnda kan exempelvis vara ljud som distraherar 
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mottagarens uppmärksamhet i tolkningen av meddelandet. Enligt Roomberg (2009) kan 

dialekten vara ett störningsmoment i kommunikationen, då den låter annorlunda. Exempelvis 

på Irland har hennes medarbetare en speciell dialekt vilket gör det svårare att förstå och hon 

måste lyssna extra noga. Malmberg (2009) medger att olika dialekter kan störa i 

kommunikationen och skapa missförstånd.  

 

Enligt Jandt (2007) är interna hinder tankar och känslor hos mottagaren som stör i tolkningen 

av meddelandet. Roomberg (2009) var med om ett missförstånd i kommunikationen när hon 

var på besök i England i en konversation tiden för lunch. Hon tänkte att de skulle gå iväg och 

äta lunch, vilket inte var fallet. En engelsman äter nämligen sin lunch framför datorn och 

arbetar samtidigt. 

 

Semantiska hinder innebär att meddelandet tolkas annorlunda än vad sändarens intention var 

på grund av att symbolismen kan ha många olika meningar beroende på kultur (Jandt, 2007).  

Roomberg (2009) beskriver skillnaden av innebörden tid för svenskar respektive spanjorer. 

Ett möte som är bokat exempelvis klockan 13.00 betyder att spanjorerna förmodligen 

anländer senare än detta klockslag. Detta skapar nervositet och irritation hos svenska 

medarbetarna på grund av att de tror att mötet glömts bort. Detta handlar om en annorlunda 

uppfattning av ordet tid enligt Roomberg (2009).  

 

Ytterligare störningar i kommunikationen kan vara dåligt definierade ansvarsområden, vilket 

kan skapa osäkerheter i konversationen. Vilka rättigheter respektive skyldigheter har en 

individ i konversationen? Ofta blir en sådan här konversation väldigt vag och försiktig, då 

ingen av parterna vet om vem som har rätt att bestämma över den andre. Enligt Lauritzen 

(2009) är en mexikan dålig på att ta egna initiativ och utföra arbetsuppgifter som ligger 

utanför deras ansvarområde. 

 

En annan störning kan vara underliggande förväntningar på konversationen. Vid oförståelse 

händer det lätt att lyssnaren gissar sig till vad talaren egentligen vill få sagt. Detta leder till 

missförstånd i avsikten med meddelandena, då parterna gissar fel med uppfattningen att de 

förstått meddelandet.  Enligt Roomberg (2009) uppstod problem i integrationen mellan den 

spanska och portugisiska organisationen då båda parterna tänkte att vi är som dem. I 

integreringsarbete förväntar sig ledningen att närliggande länder inte skiljer sig så mycket, 

därmed skulle det vara ett enkelt uppdrag att integrera organisationerna, vilket inte blev fallet.  
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Enligt Herlitz (2007) är brist på respekt en orsak till störningar i kommunikationen. Om 

motparten inte visar intresse för vad den andre parten vill förmedla stör detta 

kommunikationen. Bristen på respekt skapar en attityd från motparten som verkar 

ointresserad, otålig och i vissa fall överlägsen. Roomberg (2009) berättar om en situation där 

hon var i kontakt med en italiensk advokat i samband med en affärsuppgörelse. Till en början 

tog den italienska advokaten inte henne på allvar och lyssnade inte. Däremot när hon visade 

upp sitt visitkort och han såg hennes titel visade han direkt större respekt och började lyssna.  

 

En ytterligare störning i kommunikationen som två av intervjurespondenterna påpekar är de 

stora tidsskillnaderna. Enligt Gustafsson (2009) skapar detta problem när de ska bestämma tid 

för möten och medarbetarna inte är närvarande på samma plats. Detta har fått lösas genom att 

mexikanarna får komma tidigare till arbetet och svenskar får stanna kvar längre på jobbet inpå 

kvällen. Detta blev en mindre kulturchock, då mexikanarna har en annorlunda dygnsrytm med 

sena kvälls middagar och stiger därmed upp senare på morgonen.  Malmberg (2009) upplever 

även hon tidsskillnader som störningar i kommunikationen med Kina och USA. För att få 

kontakt med Kina måste telefonsamtalen göras väldigt tidigt på morgonen innan kineserna 

slutar för dagen, vice versa med USA. Sent på kvällen då Eva Malmberg (2009) egentligen 

har slutat arbeta måste hon ta emot samtal från USA, vilket kan innebära nackdelar.  

 

5.5.1 Verbal och icke-verbal kommunikation 

 

Enligt Jandt (2007) innefattar verbal kommunikation individens användande av ord i muntligt 

uttal. Hur talaren sammansätter orden och vilken betydelse hon eller han ger orden påverkar 

mottagarens tolkande av meddelandet. Herlitz (2007) anser att vid användande av ett 

främmande språk uppstår naturligt problem i kommunikationen. Ordvalet spelar en väsentlig 

roll i kommunikationen, framförallt mellan parter med olika kulturella bakgrunder.  Ofta tror 

vi att vi kan uttrycka oss på önskat sätt även i det engelska språket, men ofta missar vi olika 

nyanser och exaktheter. När en individ använder ett uttryck från sitt modersmål och översätter 

det direkt till engelska uppstår lätt problem i förståelse.   

 

Alla intervjurespondenter använder sig utav engelska i kommunikationen med sina 

internationella medarbetare inom organisationen. De delar även samma åsikter om att det inte 
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är något hinder för dem i konversationer att tala engelska. Enligt Gustafsson (2009) ligger 

problemet i många fall att förstå mexikanarnas engelska. Vidare anser han att språket är ett 

hinder för effektiv kommunikation även fast båda parterna talar engelska. Detta då tolkningen 

av vad som sades blir delvis snedvriden. I vissa fall har Gustafsson därför använt sig av tolk 

för ytterligare förståelse. Både Malmberg (2009) och Roomberg (2009) anser att det kan vara 

svårare att kommunicera med medarbetare som har engelskan som modersmål, då de har ett 

större ordförråd och kan därmed uttrycka sig bättre, samt i vissa fall med sammansättningar 

av ord som de inte förstår innebörden av.  Roomberg (2009) anser däremot att det är enklare 

att konversera med medarbetare från Nederländerna och Belgien. Detta tror hon beror på att 

meningsuppbyggandet är mer lik, då båda parterna använder engelskan som andrahandsspråk. 

 

Utifrån undersökningar som gjorts utav Mehrabian (1972) visas att 65 procent av den totala 

kommunikationen är icke-verbal. Enligt Herlitz (2007) är ickeverbal kommunikation allt 

sådant som inte förmedlas med ord, såsom kroppsspråk, socialt avstånd, beröring, gester, 

kläder, mimik, kroppsställning, lukter, yttre attribut och utseende. Roomberg (2009) upplevde 

en tystnad under en längre period när hennes internationella medarbetare inte förstod vad som 

sades eller vice versa. Denna gest gör att hon ställer ytterligare frågor eller ber sina 

internationella medarbetare att berätta en gång till. Roomberg (2009) hade i början svårt att 

förstå sin spanska medarbetare över telefon vad han ville få sagt, då samtalet inte utfördes 

ansiktet mot ansikte och därmed försvann väsentliga delar av kroppsspråket. Däremot efter ett 

antal möten är förståelsen för varandra större (Roomberg, 2009). 

 

5.5.2 Kommunikation och kontext 

 

Enligt Jandt (2007) är kontexten den miljön där kommunikationsprocessen äger rum, vilket är 

av stor betydelse för skapandet av mening i utbytet av informationen och en lyckad 

kommunikation. Om en individ har kunskap om den kontexten kommunikationen tar plats är 

graden av noggrannhet att förutse meddelandets innebörd hög. Exempelvis om relationen 

mellan sändaren och mottagaren är nära är det enklare att förstå meningen av 

kommunikationen. Enligt Gustafsson (2009) är det väldigt viktigt att vara närvarande vid 

konversationer med olika mexikanska aktörer. För att få aktiviteter utförda krävdes mestadels 

att någon från projektgruppen var på plats i Mexiko. Om ingen person var fysiskt närvarande 
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blev inget utfört.  Detta på grund av att Haldex uppdrag då prioriterades lägre, eftersom de 

inte var på plats att sätta press på att uppgifterna blev utförda (Gustafsson, 2009).  

 

Enligt Gustafsson (2009) var en av anledningarna till att mexikanarena blev bjudna till 

Sverige att ge de kunskaper om hur produktionen sköts. Detta var inget han kunde berätta 

eller förklara, utan det var nödvändigt att mexikanarna besökte fabriken och såg med egna 

ögon hur produktionslinjerna fungerade, samt se vilka rena och snygga lokaler de kunde 

förvänta sig att arbeta i. Lauritzen (2009) anser också att närvaro är viktigt för att 

mexikanarena ska förstå vikten av att arbetsuppgifter blir utförda. 

 

Enligt Roomberg (2009) är närvaro också viktigt eftersom det är då hon kan skapa relationer 

till sina internationella medarbetare. På så sätt är det enklare att kommunicera med varandra.  

 

5.5.3 Organisationskommunikation 

 

Enligt Heide et al (2005) är kommunikationens roll i organisationer väsentlig för överlevnad 

och en förutsättning för att en organisation ska kunna skapas, existera och utvecklas. En 

organisations existens finns tack vare medarbetare som kommunicerar med varandra, med 

avsikt att utföra en handling som slutligen leder till att uppnå uppsatta mål. Kommunikation är 

ett verktyg för medlemmarna inom organisationen att överföra idéer och kunskap till varandra 

och därigenom utföra en handling för att uppnå målen. Enligt Lauritzen (2009) fungerar 

kommunikationen inom organisationen i Mexiko i princip bra. Kommunikation sker dagligen 

vid möten och dylikt för att planera och utbyta idéer inför olika procedurer. Däremot uppstår 

ibland missförstånd i kommunikationen då svenskar gärna använder sig av ett mer analytiskt 

tänkande, vilket mexikanarna inte är vana vid. 

 

Heide et al (2005) anser att globaliseringen sätter nya krav på kommunikationen mellan 

organisationer, därmed intensifieras och utvecklas nya kommunikationsmönster. Enligt tre av 

intervjurespondenterna används e-post flitigt för att hålla kontakten med internationella 

medarbetare. Enligt två respondenter är detta ett effektivt sätt att kommunicera med varandra 

och arbetsuppgifter blir utförda med hjälp av elektronisk kontakt. Kravet är dock att det finns 

bra relationer mellan parterna. Enligt Gustafsson (2009) anses e-post endast som ett 
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kompletterande verktyg för kommunikation, då han menar att arbetsuppgifter inte blir 

ordentligt utförda om kommunikationen inte äger rum på plats.    

 

5.5.4 Maktförhållande 

 

Makt är ett komplext begrepp som i många fall associeras till något negativt. Det traditionella 

sättet att se på makt är att en person har möjlighet att bestämma över andra (Heide et al, 

2005). Enligt detta synsätt förutsätts att maktrelationer skapas i organisationer och ger en 

individ en särskild roll. Hur medlemmar väljer att kommunicera inom en organisation beror 

på hur maktförhållanden ser ut. Anställda inom en organisation intar olika roller, därmed 

förväntas ett särskilt beteende (Heide et al, 2005).   

 

Enligt Roomberg (2009) är organisationerna i östländerna i Europa hierarkiskt strukturerade, 

vilket medför att medarbetarna har stor respekt för chefer med högre positioner. Detta 

påverkar kommunikationen mellan parterna då underordnade inte vågar berätta för chefen när 

något fel har gjorts. 

 

Malmberg (2009) anser att högsta chefen har en väldigt viktig position med hög status i 

organisationen. Lyckas chefen med att gå in i rollen som familjefadern respekteras han av 

medarbetarna och som därigenom lyssnar på vad han har att säga. Enligt Gustafsson (2009) är 

mexikanarna vana vid att ta order av chefen på grund av den hierarkiska strukturen. Detta har 

lett till att mexikanarna inte vågar säga ifrån när något fel uppstår i produktionen och berättar 

heller inget för chefen. Detta vill Haldex Traction ändra på genom att införa en plattare 

organisation och skapa en miljö som tar bort rädslan hos mexikanarna.  
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5.6 Resultat 

 

 

 

Detta är en modell som följde som ett naturligt resultat av denna studie och författarnas 

analys. Resultatet är en modell som illustrerar hur det som uppsatsen tagit upp rör sig över 

olika dimensioner och visar därmed hur komplext det är att kommunicera över kulturella 

gränser.  

 

Det visar sig genom vår studie att det finns mycket som påverkar kommunikation. Kultur 

visar sig vara ett oerhört brett begrepp som har flera olika sätt att påverka en kommunikation 

och som vid rätt hantering kan innebära att företag tjänar pengar och sparar tid, det som är det 

vitala för ett företag. I modellen har vi valt att namnge den stora rutan ”värderingar”. Det är 

där allt börjar i det stora perspektivet, när ett företag globaliserar sig och vill flytta över 

landsgränser och likaså kulturella gränser. Då följer naturligt det första steget i modellen som 

är internationaliseringsprocessen. Genom internationaliseringsprocessen tas hela modellen ner 

på en annan nivå och fokus ligger på ”kultur A” och ”kultur B”. I dessa kulturer befinner sig 

sändare och mottagare som bilden visar. Sändaren i detta fall är det företag som har 

internationaliserat sig och mottagaren är dit företaget har flyttat. Kulturen ligger som ett tunt 
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lager över sändaren och påverkar dess förmåga att sända och ta emot meddelanden. Samma 

sak gäller för mottagaren. Med detta vill vi visa att både sändare och mottagare befinner sig i 

en egen kulturdimension, med ett eget tänk och en egen uppfattning om världen utifrån deras 

kulturella preferenser. Nästa steg i modellen visar hur sändaren vill sända ett meddelande till 

mottagaren, det vill säga kommunicera. Eftersom det är ett meddelande som sänds från en 

kultur till en annan skapas en interkulturell kommunikation. När meddelandet skickas iväg 

från sändaren är det till högsta grad påverkat av alla de faktorer som pilarna visar i modellen, 

till vilken utsträckning beror på mellan vilka kulturer utbytet av information görs, vilken 

erfarenhet sändaren har av arbete över kulturella gränser, om det är ett talat eller skrivet 

meddelande etcetera. När meddelandet tas emot av mottagaren är det präglat av en ny kultur 

och dess påverkningar på meddelandet. Mottagaren tar emot information och behandlar den 

utifrån dess kulturella preferenser och hur den nya kulturen är påverkad av pilarna i modellen.  

 

Denna modell visar att en störning i kommunikationen börjar redan när det formas och 

sändaren ska sända det. Det vi gör och säger och anser vara rätt att göra och säga formas av 

vårt samhälle och den miljö vi växer upp i. En sådan enkel sak som att sända en mening med 

innehållande information samt att ta emot den är även det präglat av vår kulturella kännedom 

och lärdom. En sändare kan skicka ett meddelande innehållandes lite information till en 

mottagare inom samma kultur, men sändaren vet att mottagaren kommer att förstå eftersom i 

den kulturella kontexten som de har gemensamt ligger outtalad information. Om samma 

sändare skulle sända detta meddelande till en person i en annan kultur vilken förmedlar 

meddelanden på ett annat sätt, exempelvis mer informationsrikt så uppstår ett problem. 

Mottagaren förstår då meddelandet, precis som det mottogs. Det underliggande meddelandet 

går då förlorat.  

 

Det är därför viktigt för en företagare att försöka skapa sig en bild av de olika dimensioner av 

kulturer som ligger över oss. Att försöka skapa en svensk arbets- och organisationskultur i en 

fabrik mitt i Mexiko med mexikanska arbetare i en mexikansk kultur, det är en utmaning. 

Med denna modell visar vi dock att om medvetenhet finns och forskning om de påverkningar 

och lager av kultur som omringar oss kan också utbyte av kommunikation över kulturella 

gränser bli ett mindre problem i internationaliseringen. 
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5.7 Egna reflektioner 

 
Vi anser att internationalisering av delar av ett företags verksamheter är i dagens läge 

nödvändigt för att vara konkurrenskraftig på den globala marknaden. Finnas på plats nära 

kunden är förmånligt för både företaget och för kunden, då båda gynnas på grund av en 

närmre kontakt och därigenom mer kunskap om kundens efterfrågningar, vilket leder till att 

kunden erbjuds en bättre service. Vidare tror vi att om företaget finns på plats stärks kundens 

medvetande om företagets existens. Detta underlättar för skapandet av bra relationer, samt en 

ökad förståelse för hur kulturen påverkar kundens köpbehov. 

 

Enligt oss är det väsentligt att ingå i ett socialt nätverk med bra relationer till sina 

medarbetare.  Detta tror vi precis som intervjurespondenterna från Assa Abloy Entrance 

System underlättar för genomförandet av diverse gemensamma arbetsuppgifter, då 

informationsflödet enkelt flyter mellan parterna. En nära relation där båda parterna känner 

varandra ökar förståelsen för varför den andra tänker eller handlar på ett särskilt sätt. 

Därigenom kan sändaren formulera sig i tal och skrift på ett sätt så att mottagaren tolkar 

meddelandet rätt och på så sätt undvika eventuella missförstånd.  

 

Vi ser medvetenheten om kulturella barriärer när det kommer till utbildning, värderingar och 

attityder, religion och sociala grupper som är en nödvändig förutsättning vid bemötandet av 

en annan kultur. Hur dessa faktorer kommer att påverka integrationen mellan organisationerna 

är inte alltid förutsägbart i början och därmed någonting som en individ får lära sig genom att 

kommunicera och genom att utbyta tankar och idéer under tidens gång. Därför är det viktigt 

att vara öppen och anpassningsbar för att kunna tillfredställa alla medarbetares behov, för att 

skapa en gemytlig miljö på arbetsplatsen och en lojalitet mot företaget.  

 

Vid första anblicken på hur Hofstede använder olika dimensioner för att mäta skillnader i 

kultur var det enligt oss ett generaliserande sätt att försöka identifiera skillnaderna. Efter 

närmre studier visar det sig att vår insamlade empiri kunde i de flesta fall placeras på samma 

värde på respektive index skala som tabellerna visade, vilket var intressant, då det även i det 

enskilda fallet stämde överens. Vi anser därför att tabellerna är ett bra sätt för att få en ökad 

förståelse och kunskap om skillnader i kultur. Exempelvis dimensionen ”uncertainty 

avoidance” vilken kan ge förkunskap om medarbetares beteende i arbetsmiljöer där de kanske 

är vana vid att ta eget ansvar och hantera osäkra situationer eller behöver tydliga regler om 
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hur de ska gå tillväga. Genom denna kunskap kan en individ med en annan kulturell bakgrund 

vara mer förberedd på hur kommunikationen ska ske och vilket tillvägagångssätt som ska 

användas för att få medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter.   

 

Vid bemötandet av en annan kultur tror vi att det kan ta lång tid att skaffa sig en förståelse för 

annorlunda normer och värderingar inom olika områden, såsom samhället, familjen, arbetet 

och en individs egna attityder. I ett internationellt samarbete är det viktigt att inte vara insnöad 

på sina egna värderingar och tycka att dessa bör prioriteras högst, istället bör acceptans finnas 

för en andra kulturers värderingar och insikt om att det finns flera olika sätt att se på vad som 

är rätt och fel. Därför ser vi anpassning och flexibilitet som viktiga nyckelord i internationella 

samarbeten för att få acceptans från medarbetare med olika kulturella bakgrunder. 

 

Kommunikation på ett språk som inte är en persons modersmål trodde vi i studiens början 

skulle vara en väsentlig störning i kommunikationsprocessen, samt att tolk skulle behövas 

användas då kunskaper i engelska språket är vaga i många länder. I de företag som vi 

intervjuade visade det sig dock att språket inte upplevdes som ett större hinder i 

kommunikationen, framför allt inte internt inom de internationella organisationerna.  Även 

fast intervjurespondenterna upplevde att språket inte var ett problem i kommunikationen, så 

behöver inte detta betyda att meddelandet har nått fram till mottagaren på önskat sätt.  Detta 

då tolkningen hos mottagaren inte behöver vara den samma som sändarens avsikt, även fast 

något missförstånd inte uppstått.   

 

Vi anser att den kontext kommunikationen uppstår i har betydande roll för tolkandet av 

informationen. I en konversation där båda parterna är närvarande är det enklare att upptäcka 

missförstånd genom kroppsspråk eller gestikulering. Denna information faller bort när 

exempelvis konversation sker via telefon. Vidare krävs självklart närvaro för att skapa bra 

relationer till varandra, vilket är nödvändigt för en lyckad kommunikation även via telefon. Vi 

tror även att kontexten är betydande för vilken grad informationen tas på allvar. Vid 

närvarande kan sändaren påpeka med ord och icke-verbalt språk vad som är viktigt i 

meddelandet.  

 

Synen på maktförhållande i en kultur påverkar flödet av information mellan medarbetare 

enligt oss. I vissa kulturer är positioner inom företaget tydligt indelade, där medarbetarna 

visar stor respekt till chefen, som intar en överordnad roll som sändare i 
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kommunikationsprocessen, vilket gör att mottagaren tar emot information på ett särskilt sätt. 

En chef som integreras i en utländsk organisation bör därmed ha en förståelse för hur 

kommunikationen ska skötas för att arbetsuppgifter ska bli effektivt utförda. Exempelvis om 

det är möjligt att låta medarbetarna arbeta självständigt eller om det krävs kontroll, då 

medarbetarna är vana vid att motta en order innan en arbetsuppgift utförs. Hur 

maktförhållande ser ut i kulturer har alltså även det en väsentlig del i 

kommunikationsprocessen. 
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6. Slutsats 

  
I detta uppsatsens avslutande kapitel kommer syftet att besvaras, samt de frågställningar som 

behandlades i problemdiskussionen. Slutsatserna grundas i tidigare teori, empiri och analys 

kapitel.  

 
 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur kultur influerar kommunikationsprocessen inom ett 

internationellt företag med organisationer lokaliserade i olika länder. Genom att identifiera en 

annan kultur utifrån ett svenskt företags perspektiv öka förståelsen för skillnader i kultur och 

hur dessa påverkar kommunikationen när de integreras i en gemensam organisation.  

 

Genom uppsatsens gång har vi tydliggjort hur kulturen påverkar kommunikationen mellan två 

parter med olika kulturella bakgrunder. Det kanske inte är genom de synliga medlen, som till 

exempel gestikulering, inte heller kanske det som hörs då båda parter kan kommunicera på ett 

gemensamt språk. Men, däremot ligger det hos varje individ ett inre beteende, format och 

skapat av det sociala sammanhang vi har växt upp i. Detta formar våra svar och den mening 

vi ger dem, samt bestämmer åt oss hur vi ska processa den information vi mottar från 

sändaren. Genom uppsatsens gång har vi förstått betydelsen av ord och den mening de ges i 

olika kulturer. Problemet med kommunikation ligger inte i förståelsen av språket, störningen 

är inte heller något problem, utan det är en skillnad. Skillnaden ligger i hur vi förstår den 

information som getts på det talade språket och hur vi är skapade till att applicera den och ge 

den mening i just vår kultur. 

 

Kultur är något som är svårt att greppa för att det i många fall handlar om omedvetna normer 

och värderingar som underliggande faktorer som bidrar till ett visst beteende. Utifrån olika 

kontexter där vi fostras lär vi oss att hantera och processa information på olika sätt. Vi skrev i 

uppsatsen om low context och high context, där i vissa länder krävs endast en mening med lite 

information medan i andra länder krävs en större utläggning runt meningar. I våra fallstudier 

ser vi att intervjurespondenterna ofta säger att de måste vara som en förälder och säga exakt 

vad som ska göras eller vara närvarande. Detta har inte med att göra att kulturens influens gör 

individen lat och inte vill jobba. Det handlar om att svenskar är mer vana vid att ta emot vissa 

sorters meddelanden till skillnad från en mexikan som är vana att ta emot meddelanden på ett 

annat sätt i och med olika kommunikationsmönster som är djupt rotade i kulturen. 
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Kultur är något som är inlärt och sker under en lång tid. Därmed tar det lång tid att skapa en 

förståelse för en annan kultur, samt hur den påverkar en individs beteende. Vidare är kultur ett 

fenomen i ständig förändring med nya influenser som påverkat utformningen. En kultur är 

därmed dynamisk och total förståelse eller en enda giltig definition av begreppet kultur är 

omöjlig. Kunskap om exempelvis hur en individ beter sig i en viss situation behöver inte 

innebära att samma beteende kan förväntas nästa gång, även fast omständigheterna är 

desamma.    

 

Acceptans krävs åt kulturer för att skapa goda relationer, samt respektera olika sätt att leva 

och bete sig. I kommunikationen mellan parterna är det därmed viktigt att vara tydlig och visa 

egna tankar och åsikter. Återigen är även närvaro en viktig aspekt för att kunna skapa en bra 

relation till varandra. Endast elektronisk kommunikation leder till att individen bildar en 

hyperverklig uppfattning om hur mottagaren är som person. Vidare har synen på relationer en 

viktig betydelse i kommunikationen. En individ kanske uppfattar att en relation med en 

arbetskamrat inte är nödvändig att utveckla på ett privat plan. Detta kan missuppfattas i 

kommunikationen då en individ med motsatt syn på relationer uppfattar den andre som 

ointresserad av att skapa en god relation, då de inte umgås privat. 

 

Vi anser att ett företag kan förbereda sig inför olika kulturella skillnader som kan dyka upp i 

integrationsprocessen. De verkliga kulturkrockarna tror vi uppstår på plats, det vill säga i den 

miljön där individerna möts och är därmed delvis oförutsägbara. När väl dessa kulturkrockar 

inträffar är det viktigt att vara flexibel och villig att förändra sig för ett bra samarbete, samt att 

inneha en positiv syn till olika sätt att hantera och lösa en situation. 

 

Vi bedömer att det i vissa fall kan vara enklare att ”se” en annan kulturs utformning än sin 

egen, då själva individen kommer utifrån och befinner sig utanför kulturens kontext. Det en 

individ upplever som skillnader är en bedömning utifrån vad som upplevs som ett annorlunda 

beteende från dennes egna perspektiv. Vad som är viktigt att vara medveten om är hur sitt 

eget beteende är påverkat av kulturen, samt acceptera ett annorlunda beteende och försöka 

anpassa sig efter att det finns olika sätt att se på vad som är rätt och fel eller moraliskt och 

omoraliskt. En individ ska inte dömas för olika åsikter, utan uppmuntras till att förklara varför 

ett särskilt beteende borde accepteras för en lyckad kommunikation. 
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Kultur är något som är djupt rotat i individen och kan därmed vara svårt att ändra på. Vi anser 

att ett insnöat tänkande kan vara ett hinder i kommunikationen och uppfattas från sändarens 

perspektiv som enkelspårigt, då mottagaren inte är villig att ta in nya idéer och information. I 

ett internationellt samarbete mellan organisationer är det därmed viktigt att vara öppensinnad 

och välkomna ett annorlunda tänkande, för att tillsammans komma fram till en bra lösning på 

uppkommande problem.  

 

Avslutningsvis anser vi att kommunikation och kultur är två begrepp som bör studeras 

tillsammans för att få en förståelse. Kommunikationen påverkas av kulturen genom vad vi 

säger, hur vi säger det och hur vi använder kroppsspråket när vi säger det. Kunskap om kultur 

och det land dit företag väljer att flytta produktion eller starta nya företag är en väsentlig del i 

internationaliseringsprocessen. Kultur bör därför inte ses som ett hinder i internationella 

samarbeten, istället bör det ses som en tillgång att kunna dra lärdom av vad andra kulturer har 

att lära för en effektivare internationalisering. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1. Intervjufrågor till Dan Gustafsson, Haldex Traction 

 

 Varför internationaliserade ni er verksamhet? 

 – Vilken del av företaget internationaliserade ni?  

– Varför valde ni Mexiko? 

  

 Hur gick ni tillväga för att få kontakt med utländska aktörer i Mexiko? 

– Vilka svårigheter stötte ni på i skapandet av relationer? 

–    Har ni mött kulturella svårigheter under internationaliseringen? 

 

o Hur kommunicerar ni med varandra? 

 – Vilket språks används i era konversationer med mexikanarna? 

– Upplever ni det svårt att tala ett språk som inte är ert modersmål? 

– Har ni upplevt några svårigheter i kommunikationen? 

 

o Vilka kulturella skillnader upplever ni finns det mellan Sverige och Mexiko i 

arbetsprocessen? 

- Skillnader i arbetsmiljö? 

- Mexikanarnas syn på maktförhållande? 

- Är mexikanarna villiga att förändra och anpassa sig? 

- Hur skulle ni beskriva en mexikanares på arbetet och fritiden? 

 

o Vad var syftet med att utbilda mexikanarna i Sverige? 

 

 – Varför behövdes mexikanarna tränas i Sverige? 
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Bilaga 2. Intervjufrågor till Ted Lauritzen, Haldex Traction 

 

 Vad är ni anställd som och vilka arbetsuppgifter har ni? 

 

 Hur går det för er nya fabrik i Mexiko? 

- Fungerar organisation som ni hade tänkt?  

- Har ni kommit igång med produktionen? 

 

o Vilket språk talar ni med varandra på arbetet?  

– Finner ni några svårigheter att kommunicera med språk som inte är ert 

modersmål? 

 

 Har du uppstått några missförstånd i kommunikationen mellan dina medarbetare på 

grund av oförståelse?  

- Exempelvis i utförandet av en arbetsuppgift?  

 

 Hur sprids information inom organisationen både muntlig och skriftlig?  

- Når informationen fram? 

 

 Hur skiljer sig den mexikanska kulturen både på arbetet och fritiden jämfört med 

Sverige?  

- Hur ser maktförhållandena ut? 

- Skillnader i värderingar och attityder när det gäller arbetsuppgifter? 

- Mexikanarnas syn på religion och familj, samt relationer till varandra? 

- Hur är mexikanarnas förmåga att anpassa och förändra sig? 

 

 Hur har det fungerat att integrera ett svenskt och mexikanskt arbetssätt i er 

organisation? 
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Bilaga 3. Intervjufrågor till Eva Malmberg, Assa Abloy Entrance System 

 

 Vad är ni anställd som och vilka är era arbetsuppgifter? 

 – Vilka är era ansvarsområden? 

 

 Med vilket språk kommunicerar ni med varandra? 

 – Upplever ni några svårigheter att tala ett språk som inte är ert modersmål? 

 – Uppfattar ni kulturen som ett hinder i kommunikationen? 

 

 Hur fungerar kommunikationen mellan de internationella organisationerna? 

 – Når informationen fram? 

 – Är det viktigt att vara närvarande? 

 – Har ni stött på svårigheter i kommunikationen med utländska medarbetare? 

 

 Hur är era relationer till varandra? 

– Skillnader mellan era relationer till kineserna jämfört med amerikanare? 

 

 Vilka är de mest märkbara skillnaderna i den kinesiska och amerikanska kulturen 

jämfört med svenskars inställning till arbete och fritid? 

 – Hur ser organisationsstrukturen ut? 

 – Inställning till att följa upp mål? 

 – Hur ser maktförhållanden ut? 

 – Värderingar och attityder till kvinnor anställda på ledningspositioner? 

 – Hur skulle ni beskriva en kines respektive amerikanares personligheter? 

 

 

 

Bilaga 4. Intervjufrågor till Maria Roomberg, Assa Abloy Entrance System 

 

 Vad är ni anställd som och vilka är era arbetsuppgifter? 

 – Vilka är era ansvarsområden? 

 – I vilka länder inom Europa är ni verksamma?  
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 Med vilket språk kommunicerar ni med varandra? 

 – Upplever ni några svårigheter att tala ett språk som inte är ert modersmål? 

 – Uppfattar ni kulturen som ett hinder i kommunikationen? 

 

 Hur fungerar kommunikationen mellan de internationella organisationerna? 

 – Når informationen fram? 

 – Är det viktigt att vara närvarande? 

 – Har ni stött på svårigheter i kommunikationen med utländska medarbetare? 

 

 Hur är era relationer till varandra? 

– Skiljer relationerna åt beroende från vilket land medarbetarna kommer ifrån?                         

 

 Vilka är de mest märkbara skillnaderna mellan länderna i Europa jämfört med 

svenskars inställning till arbete och fritid? 

 – Hur ser organisationsstrukturen ut? 

 – Inställning till att följa upp mål? 

 – På vilket sätt skiljer sig arbetsmiljön mellan länderna? 

 – Hur ser maktförhållanden ut? 

 – Värderingar och attityder om kvinnoanställning på ledningspositioner? 
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Bilaga 5. The 5-D pocket guide av Christian Erfurth, Swedechris AB 
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