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Sammanfattning 
 
I den allt mer globaliserade värld vi lever i blir det vanligare att göra affärer mellan 
olika länder. Sverige räcker inte till för alla varor och tjänster som produceras här och 
landet behöver därför hitta nya marknader för sina produkter. Sverige exporterar årligen 
varor och tjänster som motsvarar 50 % av Sveriges BNP. Med andra ord görs det väldigt 
mycket affärer med andra länder. Men hur väl förberedda är medarbetarna på de 
svenska företagen för att göra affärer med främmande kulturer? Detsamma gäller 
företagen, hur väl förberedda är de på denna utveckling? Vad gör de av den kunskap 
och kompetens som finns på så många företag?  
 
I dagsläget är Tyskland vårt största exportland och även om det ligger Sverige nära 
kulturellt så är de affärsmässiga kulturskillnaderna större. De har en mycket tydligare 
hierarki, är raka på sak och diskuterar inte mer än nödvändigt. Det land som är mest på 
uppåtgående vad gäller export är Kina, där Sverige har ökat sin export med 260 % sedan 
1998. Därför är det viktigt att lära sig göra affärer med de länder som vi ännu inte har så 
etablerad kontakt med.  
 
Genom en empirisk undersökning i form av intervjuer skapades en bild av hur det ser ut 
på företag idag. Något förvånansvärt är att det var så många företag som helt eller delvis 
saknade rutiner för att utbilda personalen innan en resa, samt för återkoppling efter 
resor.  
 
Den empiriska undersökningen tydliggjorde bristerna i flödet av kunskap om 
utlandsaffärer. Det var inte bara spridningen av kunskap som var dålig på de olika 
företagen, utan även utbildningen inför en resa. En del av dem som intervjuades var 
dock öppna för en lösning då de själva ansåg att kunskap och kompetens gick till spillo. 
Empirin visade även på att skillnaderna mellan kön, ålder och bransch var nästintill 
obefintlig. 
 
För att lösa problemet med den bristande spridningen av kunskap har författarna till 
denna rapport utvecklat en lösning i form av en hemsida. Företagen köper en licens för 
att få tillgång till hemsidan och kan sen sprida kunskapen både internt och till andra 
företag.  
  



 

Abstract 
In the increasingly globalized world we live in, it is more and more common to do 
business across borders.  Sweden is not a big enough country to make use of all the 
goods and services produced here. Therefore the country needs to find new markets for 
their products. Sweden annually exports products and services that meet 50% of 
Sweden's GNP. But how well prepared are the employees of the Swedish companies to 
do business with foreign cultures? The same applies to businesses, how well prepared 
they are for this development? Also, what do they do with the knowledge and expertise 
that exists in so many companies? 
 
Currently Germany is the country Sweden exports the most products to. Even though 
Germany is culturally close to Sweden, the business cultures differ. Germans have a 
very set hierarchy and they cut straight to the chase at meetings. The country most on 
the rise when it comes to Swedish export is China. Sweden has increased its exports to 
China by 260 % since 1998. Therefore it is also important to learn to do business with 
countries that we don’t yet have such an established contact with. 
 
Through an empirical study in the form of interviews, an idea of what the situation is 
today was formed. It was somewhat surprising to find that there were so many 
companies that partially or completely lacked procedures to train staff before a trip and 
give feedback after travelling. 
 
The empirical study demonstrated the limitations of knowledge about foreign affairs in 
companies. However, most of those who were interviewed were open to the idea of 
some kind of solution to the problem. The empirical study also showed that the 
differences between gender, age and industry were almost non-existent. 
 
To solve the problem of lack of sharing knowledge on these topics, the authors of this 
report developed a solution in the form of a website. The companies buy a license to 
access the website, and can then share knowledge both internally and with other 
companies. 
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1 Inledning 
 
1.1 Problematisering 
 
I dagens alltmer globaliserade värld görs det många affärer mellan olika länder och 
kulturer och detta leder till frågan hur det påverkar de svenska företagen. Ett 
missförstånd eller avsaknad av kunskap om ett lands kultur kan leda till situationer som, 
i värsta fall, kan orsaka att företaget förlorar en förhandling eller affär. 
 
Från litteraturen som lästs drogs slutsatsen att detta inte är något som det läggs allt för 
stort fokus vid. Det finns mycket information om vad som skiljer svensk kultur från 
andra, vad man får och inte får göra, men inte så mycket i just affärssammanhang. Det 
krävs att man läser ett antal böcker, drar slutsatser från dem samt letar på internet för att 
få tag i den information som behövs inför en resa. Då tid är pengar, och detta är ett 
väldigt tidskrävande förfarande gjordes valet att titta närmare på det här. Hur upplever 
och hanterar personal kulturkrockar vid kortare affärsresor? Vart tar den kompetens och 
kunskap vägen som finns på så många företag? Finns det förslag på förbättringar?  
 
Den här frågan är viktig framförallt för företag. Sverige är ett för litet land för att alla 
svenska företag ska överleva på att endast göra affärer i Sverige. På ett sätt är denna 
fråga viktig för hela Sverige, då Sveriges ekonomi beror på hur de svenska företagen 
lyckas. Därför väcktes intresset för att se vad som görs, men framförallt vad man kan 
göra för att det ska bli bättre. 
 
Syftet har varit att gå igenom en del av den litteratur som finns inom området. Syftet har 
också varit att undersöka hur personal på svenska globaliserade företag upplever 
kulturkrockar, vad man vidtar för åtgärder eller utbildning inför en förhandling i ett 
främmande land, och hur man sprider denna kunskap mellan medarbetarna.  
 
 
1.2 Avgränsningar 
 
Denna uppsats fokuserar endast på kortare affärsresor, vilka rör sig om max två veckor. 
Detta för att det var just inom de kortare affärsresorna som det saknas lättillgänglig 
information. Valet av att begränsa kortare affärsresor till 2 veckor gjordes efter 
diskussioner mellan författarna och några av dem som senare intervjuades i den 
empiriska undersökningen.  
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2 Metod 
 
2.1 Metod för processen  
 
Processen i arbetet hade inte någon linjär följd. Det inleddes med seminarier och 
inspirationsföreläsningar för att komma på ett ämne att skriva om. Därefter gjordes en 
litteraturstudie och sedan en empirisk studie med intervjuer.  
 
Informationen analyserades och det viktigaste togs ut. Arbetet gick dock mer i en cirkel 
med återkommande litteraturstudier, intervjuer och analyser tills önskat resultat var 
uppnått. Analyserna sammanfattades med hjälp av handledning till en rapport. 
 
2.2 Litteraturstudie 
 
Litteraturstudien gjordes för att få en uppfattning om vad kulturkrockar innebär och vad 
som orsakar dem. Det var även viktigt för att få upp intresset för ämnet. När intresset 
väckts undersöktes hur situationen ser ut idag, men framförallt vad man kan göra för att 
det ska bli bättre. De böcker som lästes handlade till största delen om just kultur och 
inte så mycket om affärer mellan olika kulturer. Detta blev en inledning till rapportens 
utformande. Då huvudmålet med studien inte var att ta reda på alla kulturella skillnader, 
utan hur personal upplever de kulturella skillnaderna, gjordes valet att mer gå in på en 
empirisk undersökning med intervjuer.  
 
2.3 Intervjuer 
 
På grund av snabba förändringar och en allt mer globaliserad marknad valdes att till så 
stor del som möjligt intervjua anställda vid svenska företag istället för att endast läsa 
litteratur. Detta för att få en så aktuell bild av problemet som möjligt.  
 
Intervjuer gjordes med människor som gör kortare resor inom arbetet. I ett första skede 
valdes att ställa samma frågor till alla som intervjuades. Detta för att kunna få en bild av 
likheterna och skillnaderna på olika företag och då också få en bredare bild över hur det 
ser ut i dagsläget.  
 
Personerna valdes utefter om de rest inom jobbet samt deras ålder, bransch och kön.  
 
Intervjuerna genomfördes på ett strukturerat sätt med samma frågor till alla som 
intervjuades. Detta för att kunna jämföra de svar vi fick. De flesta intervjuerna gjordes 
via mail, men även över telefon. En före/efter-intervju med en person gjordes både via 
mail och personligen. För att kunna sammanställa alla svar som vi fick gjordes 
sammanfattningar utifrån den skriftliga dokumentationen. Se bilaga 1 för intervjufrågor. 
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3.  Bakgrund 
 
För ett litet land som Sverige är exporten otroligt viktig. År 2010 stod svensk export för 
50 % av Sveriges BNP, vilket motsvarar 1649 miljarder kronor [5]. Därför är det så 
viktigt att man lär sig hur man gör affärer utomlands, då en stor del av Sveriges 
ekonomi och välfärd är beroende av det. 
 
De länder som Sverige exporterar mest till är; Tyskland (10 %), Norge (10%), 
Storbritannien (7,4%) och USA (7,3%). Då Norge ligger så pass nära Sveriges kultur 
har den kulturen förbisetts i denna rapport. Istället har Kina, dit 3,1 % av Sveriges 
export går, undersökts [5].  Se Figur 1. 
 

 
 

Figur 1. Fördelningen av Sveriges export. 
 
Valet att titta närmare Kina istället för något av våra grannländer som vi gör mycket 
affärer med är främst för att handeln med Asien, och då framförallt med Kina, ökar 
konstant. Från år 1998 har den sammanlagda exporten och importen från Kina ökat med 
260 %. Det kan jämföras med USAs 67 % för samma tid [6]. 
 
3.1 Litteraturstudie: Kulturkrockar  
 
Med exportstatistiken som grund undersöktes skillnaderna mellan den svenska 
affärskulturen och våra främsta handelspartners. 
 
För att kunna förklara kulturkrockar måste man förstå hur främmande kulturer skiljer 
sig från vår egen. Därför måste veta hur den svenska företagskulturen och 
företagsklimatet ser ut.  Dessa är några typiska drag inom svensk affärskultur [1]: 

• Konflikträdsla. Svenskarna dra sig ofta för att ta upp en konflikt, de drar sig 
hellre undan. Enligt upplever många andra kulturer även att det är svårt att få 
negativ feedback från svenskar, man är helt enkelt rädd för att förolämpa.  

• Blyghet. Detta går lite hand i hand med konflikträdsla, att inte våga ta en 
diskussion. Men blygheten sträcker sig ofta längre än vid möten, svenskarna är 

Sveriges	  export	  

Tyskland	  

Storbritanien	  

USA	  

Kina	  

Övriga	  
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också blyga vid mingel och sammankomster. Man söker sig gärna till människor 
man redan känner och har svårt för att konversera med nya bekantskaper.  

• Konsensusbeslut. Den svenska affärskulturen är ofta en ”platt” kultur. Hierarki 
och statustänkande spelar inte så stor roll. Detta speglar sig i att ofta måste alla 
vara överens när ett beslut tas. Chefens roll är sällan att styra och ta beslut själv, 
utan snarare att vara medlare och få med alla på samma spår. 

• Jämlikhetssträvan. Allas idéer är lika värda. Ofta får medarbetare på alla plan 
komma med idéer till chefen, det behövs ingen titel för att bli hörd. 
Samhällsklasser och sociala hierarkier spelar inte heller så stor roll på jobbet. I 
Sverige har vi även kommit relativt lågt i debatten om jämlikhet mellan könen. 

• Ledarrollen. Chefsrollen är inte lika tydlig och auktoritär i Sverige. Du-
reformen är nästan helt genomförd och det finns knappt några titlar kvar.  

• Linjäraktiva. I Sverige är vi vad man kallar linjäraktiva, vilket betyder att man 
planerar sin dag i en följd. Kl 10 är det möte, kl 11 träning, kl 12 affärslunch och 
så vidare. Det gäller då att allt klaffar för att få dagen att gå ihop. En multiaktiv 
kultur gör flera saker samtidigt. De kan förhandla om en affär på väg till ett möte 
vilket lätt kan orsaka förseningar på en timme eller till och med längre. 

 
Sverige importerar och exporterar mest inom Europa, och allra mest med Tyskland [1]. 
Tyskland är mycket likt Sverige på många punkter men det finns skillnader: 

• Hierarki. I Tyskland är hierarkin mycket viktigare än i Sverige. Status och 
position på företaget spelar stor roll för hur man behandlar och bemöter sina 
medarbetare. Titlar är oerhört viktigt.  

• Möten. I Sverige är möten långa och utdragna. Alla frågor ska diskuteras 
ingående och alla ska komma till tals. I Tyskland ska möten vara effektiva. Där 
handlar det om att chefen informerar och delegerar, inte diskuterar.   

• Konflikträdsla. En tysk ger raka direktiv och är inte rädd för att kritisera. 
Effektivitet och att undvika regelbrott är viktigare än takt och diplomati. 
 

Vår näst största handelspartner är Storbritannien. Överlag funkar svenskarna väldigt bra 
med britter. Vi uppskattar varandras humor och svenskar talar ofta bra engelska. Trots 
det kan det uppstå problem: 

• Hierarkin. På samma sätt som i Tyskland finns det en mycket tydligare 
företagshierarki i Storbritannien än i Sverige. Hierarkin är förstås en spegling av 
vad man har för post på företaget, men är också ofta beroende av vad man tillhör 
för samhällsklass. I Storbritannien spelar det stor roll var man har gått i skolan, 
för genom skolan har man skaffat sig kontakter. 

• Språk. Även om vi i Sverige talar bra engelska kan det ibland var svårt att förstå 
britternas språknyanser och detaljer.  
 

En kultur som är på frammarsch och som vårt samarbete ökar med, är Kinas. Det är det 
land som vi handlar mest med i Asien. [1]. Där är det viktigt att tänka på: 

• Religion. Kinas historia och religion påverkar hur dess företag drivs idag, det 
påverkar hela det dagliga livet. Daoism, konfuism och buddismens hörnstenar är 
något man bör känna till innan man handlar med kinesiska företag.  

• Långa förhandlingar. Allt uttalas inte vid möten och förhandlingar. Man måste 
vara duktig på att tolka kroppsspråk, då det är minst lika viktigt som vad som 
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sägs. Ibland kan tystnader och passivitet vara en lika viktig del i förhandlingen 
som bestämdhet och aggressivitet enligt daoistiska principer.  
 

USA är en av Sveriges främsta affärspartners vilket är naturligt då USA är världens 
största ekonomi. Eftersom USA är ett väldigt stort land och staterna är så uppdelade 
sinsemellan är det svårt att hitta generella drag i USA:s affärskultur. Det skiljer sig 
väldigt mycket beroende på var man är. I New York gör man på ett sätt, medan man i 
Kalifornien kan behandla problem på ett helt annat sätt. Det finns dock några generella 
drag.  

• Individualistsamhälle. I Sverige är vi väldigt måna om gruppen och att alla ska 
må bra. I USA handlar det mycket mer om individen. Den personliga 
framgången är viktigast.  

• Allt är möjligt. I USA möts man ofta av inställningen att allt är möjligt. Det kan 
vara lite omtumlande för en svensk som ofta är försiktig i sin framtoning och 
gärna räknar på saker innan man sätter igång 

 
Det blir väldigt snabbt tydligt att det finns skillnader mellan de flesta kulturer, även små 
detaljer som man kanske inte alltid ser. För att kunna arbeta i en annan kultur behöver 
man inte ändra hur man är, men man behöver förstå och ibland anpassa sig tillfälligt för 
att få sina affärer att gå igenom. 
 
3.2 Resultat av litteraturstudie  
 
Efter att ha läst litteratur inom det relevanta området blev det väldigt snabbt tydligt att 
det fanns luckor. De flesta böckerna handlade mest om kulturer i sig och inte så mycket 
om hur man beter sig när man gör affärer mellan olika kulturer. Om man 
sammankopplade alla böcker kunde man få fram den information som var relevant. Att 
läsa böcker och koppla ihop dessa är tidskrävande och i dagens tidspressade samhälle är 
tid pengar. På de företag där medarbetare har intervjuats är bristen på spridningen av 
den kunskap som finns varit tydlig. Många som är ute och reser mycket har kunskapen 
och kompetensen som behövs för att göra affärer med andra kulturer men oftast så sker 
utbytet av den informationen endast ”över kaffebordet” eller via mail, där den som ska 
resa mailar och fiskar efter de som varit där innan. Även detta är ett tidskrävande sätt att 
få väsentlig information och är inte någon speciellt effektiv spridning av kunskap. 
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4 Resultat 
 
4.1 Resultat av intervjuerna 
 
Utifrån de svaren som gavs i intervjuerna, utförda enligt den intervjumall som tidigare 
omnämnts (se Bilaga 1), har intervjusvaren sammanfattats nedan.  
 
Lars, 46, Ericsson, har svarat följande:  
 
Normalt sett får han ingen utbildning innan en kortare resa. Han har dock gått några 
utbildningar om kulturskillnaderna mellan till exempel Sverige och Kina. På de 
utbildningarna har man bl.a. berört att man i Sverige vill ha med alla på besluten medan 
man i Kina väntar på att chefen ska ta ett beslut. Den typen av frågor har de fått 
information om, men det har inte varit direkt kopplat till att man ska åka till ett visst 
land. Han upplever kulturkurserna positivt och att de har varit lärorika. Det han saknat 
när han varit iväg är någon som visat vägen och guidat i landet. Det han upplevt som det 
största problemet vid sina resor är språket, att göra sig förstådd.  
 
På hans arbetsplats finns  inget system för att föra kunskapen och intrycken från ett land 
vidare till kollegor. Oftast sker det muntligt vänner emellan och tipsen kan vara 
adresser, bra boende, sevärdheter mm, inte så mycket om just att göra affärer. 
 
Camilla, 24år, Ericsson har svarat följande: 
 
Hon är relativt nyutexaminerad och har precis börjat sitt arbete på Ericsson. Hon har 
varit iväg på en resa till Kina i ca 2 veckor för att bl.a. besöka fabriker. Innan resan fick 
hon ingen utbildning, och resan bestämdes med relativt kort varsel. Däremot vet hon att 
det finns kurser där man får lära sig hur man ska arbeta t.ex. med kineser. Dessa kurser 
täcker vad man ska tänka på vid korrespondens och vid möten och middagar. Även 
Camilla upplevde språket som det största problemet. Hon tyckte att det var svårt göra 
sig förstådd, vilket leder till missförstånd. Hon påpekar dock att hon hade väldigt 
erfarna reskamrater vilket gjorde allt mycket lättare. Hade hon rest på egen hand hade 
hon nog saknat en hel del information. Även på hennes arbetsplats går det till som så att 
man diskuterar och ger tips till sina kollegor innan utlandsresor. Allt sker kollegor 
emellan, och oftast får den som ska åka iväg söka upp någon som redan varit där och för 
att ställa frågor. Hon upplevde aldrig att hon behandlades annorlunda trots att hon var 
ensam tjej. 
 
Peter Holm, 39 år, FMV (Försvarets materielverk) 
 
Peter som jobbar på FMV gör en hel del affärer med utlandet, framförallt i länder som 
Tyskland, Nederländerna, USA, Schweiz, Kanada och Frankrike. Han säljer 
försvarsmaterial och vapen. På FMV finns det ingen utbildning inför kortare affärsresor, 
vilket har gjort att han ibland känt att han saknat nödvändig information när han kommit 
fram.  
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Personligen för han vidare den information och kunskap han samlar på sig, oftast genom 
tips till kollegor. Något som han också får tillbaka av sina kollegor när det är han som 
ska ut och resa. 
 
Han påpekar dock att vid en större affär har hela projektgruppen fått en viss 
kulturutbildning före förhandlingar. Dessa utbildningar har varit till stor hjälp för 
kommande resor och förhandlingar. 
 
 
Nils-Robert, 56 år, Cinnober Finacial Technology 
 
Nils-Robert reser väldigt mycket i sitt jobb, vilket många andra på hans företag också 
gör. De som inte varit ute och rest förut får följa med erfarna medarbetare på ett antal 
resor innan de får åka själva. Företaget har vid några tillfällen köpt in utbildning. De 
flesta tycker dock att lärarna drar ut på utbildningen för att kunna motivera ett högre 
pris, och utbildningen blir till slut ointressant. Han nämner också att han aldrig varit och 
gjort affärer i Japan för att han tycker att han saknar den kompetensen. 
 
Eftersom det nästan alltid är han som besöker ett land först på säljresor, försöker han 
alltid sprida vidare det han lärt sig under resan, speciellt när det är sådana resmål som 
skiljer sig mycket från Sverige, t.ex. Ryssland, Thailand, Hongkong osv. 
 
Det har även gjorts en två-delad intervju med Nils-Robert. Han skulle besöka Taiwan 
för första gången med jobbet och en intervju gjordes innan han reste och sedan en 
uppföljning när han kom hem. Detta för att se hur han förberedde sig samt hur han 
upplevde resan efter.   
 
Innan resan tog han först reda på om någon på företaget besökt kunderna i Taiwan. Han 
kollade om någon hade några minnesanteckningar från resan samt om de haft interna 
möten. Han läste även på så mycket det gick innan resan. Det Nils-Robert upplevde som 
viktigast att förmedla innan han åkte var att kunderna i Taiwan fick en känsla av 
trygghet från det lilla svenska företaget som Cinnober är, och bevisa att de är 
världsledande inom vad de håller på med. På just denna resa var han ensam, annars 
brukar man vid resor med flera medarbetare ha möten där man diskuterar vad man ska 
tänka på och hur man ska förbereda sig. Normalt sett väljer han inte vilka medarbetare 
som följer med utefter resmålet, utan efter den affär som ska göras. Undantag kan dock 
göras, t.ex. om en kund kräver att en presentation ska vara på franska, så tar han med en 
person som pratar franska. Innan han åkte hade han uppfattningen att Taiwan var 
relativt västerländska inom affärer och att de var väldigt stolta över det de gör. Han har 
också uppfattat att man på möten är strikt businessklädd. Han säger också att han inte 
försöker härma de länder som han besöker beteenden utan försöker vara ”internationellt 
neutral”. Med internationellt neutral menar han att han inte försöker ta efter landets 
kultur utan fokusera på företagskulturen. Då Cinnober till största del gör affärer med 
börser och det oftast endast finns en börs i varje land så har börserna en slags egen 
kultur. Det är acceptabelt att vara neutral där och det finns en förståelse för det. 
 
Efter resan upplevde han att han varit väl förberedd för det som kom. Han var dock inte 
riktigt beredd på taiwanesernas stora fokus på sin egen historia. Han reste som sagt 
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ensam på denna resa, men han tyckte att de flesta utlänningar som deltog var 
införstådda i hur deras kultur fungerade.  
 
I hans förberedelser nämnde han att han trodde att taiwaneserna var influerade av 
västerlänningarna, och det tyckte han stämde efter resan. Han tyckte de verkade rätt rakt 
på och pratade affärer direkt. De var även bra på engelska, till skillnad från andra 
asiatiska länder. Vid hemkomst skickade han ut minnesanteckningar till hela företaget 
och följde upp de affärschanser som uppkom under resan. Ett kort internt föredrag hölls 
också efter hemkomst med fokus på dels affären samt hans erfarenheter av att göra 
affärer i Taiwan.  
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4. Diskussion 
 
Sammanfattningsvis har konstaterats att de flesta som har intervjuats inte fått någon 
direkt utbildning innan en resa. Oftast sker det samtal mellan de som ska åka internt och 
inofficiellt. Om resmålet är nytt för de berörda letas oftast information på nätet eller 
bland andra kollegor som varit i landet. Inget av företagen har någon intern databas eller 
dylikt där de samlar information över de länder de besökt i tjänsten. 
 
Utifrån intervjusammanfattningarna gjordes en tabell för att göra svaren och resultaten 
mer överskådliga, Se Figur 2. 
 
 Utbildning före 

resa? 
Upplevelse och 
saknad av 
information 

Spridit vidare 
information vid 
hemkomst? 

Lars, 46,  
Ericsson AB 

Någon enstaka. 
Normalt sett inte 
inför kortare resor. 

Svårt med språket (i 
Kina). Saknat någon 
som t.ex. visat 
vägen. 

Ja, muntligt. Inget 
system för detta. 

Camilla, 24, 
Ericsson AB 

Nej, men vet att det 
finns. 

Svårt med språket (i 
Kina). Erfarna 
reskamrater, annars 
saknat mer 
information. 

Nej, inget system 
för detta. Sker oftast 
kollegor emellan. 

Peter, 39, 
Försvarets 
Materielverk 

Nej, ej för kortare 
resor. 

Saknat nödvändig 
information ibland. 

För vidare kunskap 
oftast genom tips 
till kollegor. Inget 
system. 

Nils-Robert, 55, 
Cinnober Financial 
Technology 

Nej, har dock varit 
mentor på resor 
med nybörjare. 

I Taiwan t.ex. deras 
fokus på sin kultur. 
Upplevde de dock 
influerade av 
västervärlden. 

Inget system. 
Förmedlar dock sin 
kunskap till 
medarbetare som 
ska åka, oftast via 
mail eller muntligt. 

Figur 2. Tabell över väsentlig information som intervjuerna gett. 
 

Som man ser i tabellen ovan, så är skillnaderna inte så stora mellan de olika personerna 
som intervjuades. Ingen av de intervjuade har upplevt att de fått någon vidare utbildning 
före kortare resor. Ingen upplever heller att de har något system för att föra över 
informationen till sina kollegor. Detta stämmer in på den bild vi fick under resultatet av 
litteraturstudien, inga modeller eller dylikt finns inom företagskulturen för att föra 
vidare information om kulturkrockar och hur man gör affärer i utlandet. 
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Av de intervjuerna som gjordes drogs slutsatsen att oberoende av bransch, kön och ålder 
så är spridningen av kunskapen om att göra affärer med utlandet bristfällig på företagen. 
Då kunskap saknas erbjuds inte de anställda i så många fall att få gå på kurs. Det finns 
inga rutiner för hur det ska gå till och mycket av den kunskap och kompetens som finns 
på ett företag stannar hos individer eller glöms bort.  
 
Som man kan se från tabellen, se figur 2, så upplever både Lars och Camilla som gjort 
affärer i Kina att språket är den svåraste biten med att göra affärer i Kina. Språkliga 
brister kan även de leda till missförstånd och irritation hos motpart. Om man jämför 
med Taiwan som kulturellt är likt Kina så är de mycket mer inspirerade av västvärlden.  
De kan både tala och förstå engelska enligt Nils-Robert, och är då betydligt lättare att 
göra affärer med. Eftersom Kina är den marknad dit Sveriges export ökar mest så är det 
viktigt att förstå Asiens kultur och att alla länder i Asien inte har samma företagskultur 
bara för att de har liknande kultur i landet.  
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5. Slutsats 
 
Slutsatserna som dragits av denna rapport är följande. Personer som reser mycket i 
arbetet upplever att de saknar information och utbildning inom området kulturer och 
kulturkrockar som därför kan leda till olustiga situationer. De saknar även ett system på 
företaget för att föra vidare den kunskap och de intryck de samlat på sig under resan.  
I de företagen som de personer vi intervjuat jobbar på har de i dagsläget inget system för 
att sprida kunskap och intryck till kollegor. Det mesta sker över en kopp kaffe eller i ett 
mail, om någon frågar. Även i litteraturen har det framkommit att det inte skrivits 
speciellt mycket inom området. Luckorna gällande utbildning inför en kortare affärsresa 
är tydliga. 
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6 Förslag på förbättring 
 
Sverige har hög kompetens och duktiga medarbetare. Detta gör att allt som Sverige 
producerar inte kan stanna i Sverige, vi måste exportera. Detta märks framförallt på vårt 
BNP då exporten står för 50 % av Sveriges BNP. Detta är bara ännu ett bevis på hur 
viktigt det är med kunskap om att göra affärer med utlandet men det visar även på att 
det finns en viss kunskap då så pass mycket export görs. Frågan är då bara varför har 
kunskapen inte spridits på företagen i Sverige. 
 
För att lösa problemet med den bristande spridningen av kunskap för kortare 
utlandsresor på företag har det i och med detta arbete framkommit förslag till en 
lösning. Målet med lösningen var att alla som förbereder sig inför en utlandsresa lätt ska 
kunna hitta information om just det resmålet och inom den bransch som de arbetar 
inom. Detta ska göras genom att samla all information på ett ställe, den ska vara lätt att 
komma åt, lätt att uppdatera, och alla ska kunna förmedla sina tankar om de länder som 
de har besökt. Den lösning som har kommits fram till är ett licensbaserat program som 
används via en hemsida, där varje företag har sin egen profil med en egen intern sida.  
Där kan de anställda på företagen skriva information som endast rör det egna företaget 
och som de vill hålla konfidentiellt. Tanken är att inför en kortare utlandsresa kan den 
eller de personer som ska besöka ett visst land gå in och läsa om vilka affärer företaget 
har gjort med landet tidigare, vilka som gjorde besöket och vad som är viktigt att tänka 
på. Eftersom man har en intern sida kan man även skriva upp saker som vilka kontakter 
som är bra kontakter, hur man ska bete sig möten med olika medarbetare på det aktuella 
företaget, bra boende, pålitliga guider och tolkar i länder med främmande språk och 
liten kunskap i det engelska språket, och vad som kan vara bra att ha med sig från 
Sverige. På så sätt kan företagets anställda kontinuerligt förmedla de kunskaper och 
intryck de fått från en resa, och det blir på så vis hela tiden aktuell information som 
förmedlas. I och med att man även ser på sidan vem på företaget som gjort resan, kan 
man enkelt söka upp eller maila den personen och man har några frågor och 
funderingar. Detta sparar mycket tid istället för att läsa igenom ett par tre olika böcker, 
maila ut och fråga vem som varit i landet tidigare, söka upp den eller de personerna, och 
sen få dem att försöka komma ihåg allt som var viktigt på en resa som de gjorde för 
kanske ett år sen.  
 
En annan funktion är att viss information från varje företags besökta länder ska vara 
öppen för alla som har licens till programmet.  All den informationen samlas i en sökbar 
databas där samtliga användare kan söka på både land och bransch och på så sätt få fram 
allt som är viktigt att tänka på innan resan. Detta är viktigt då det kan vara skillnader 
mellan att göra affärer i olika branscher, även om det är i samma land. Fördelen med 
detta är att om ett företag ska besöka ett land för första gången finns inte kunskapen 
inom företaget, det är då av intresse att få så mycket information som möjligt utan att 
behöva lägga allt för mycket tid på det. Eftersom alla företag som har licensen 
förmedlar viss information om alla länder de besökt blir det ett växande nätverk där det 
hela tiden fylls på med information. Företag kan dock välja att anonymt ge sina tips om 
länderna för att inte avslöja för mycket om sina affärsplaner och företagshemligheter.  
 
Många missförstånd och jobbiga situationer kan helt undvikas med hjälp av mer 
kunskap, och då är spridningen av den kunskapen av största intresse. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 

1. Hur blir ni på ert företag utbildade för en kortare ulandresa? 
2. Om du blir utbildad, hur upplever du den? 
3. När du väl var iväg på din resa, saknade du någon information eller vetskap? 
4. Har du någonsin fört vidare den kunskap som du fått på dina utlandsresor (alltså 

hur det var att jobba i landet, människorna, platser mm)? Hur i så fall? 
5. Har ni något system påföretaget för att sprida vidare kunskaper och intryck ni 

fått under en resa? 
 
Före/Efter-resa Intervju 
 
Före  
 

1. Hur har du förberett dig inför resan till Taiwan? 
2. Vad uppfattar du nu innan resan som viktigt att tänka på? 
3. De du reser med, vet du om de är förberedda på samma sätt som du? Har ni 

pratat ihop er om något speciellt? 
4. Kan det påverka vilket land du ska göra affärer i vilka medarbetare du vill ha 

med på resan? 
5. Vilken är din syn på hur Taiwan är att göra affärer med? Är de linje- eller 

multiaktiva? Vad har de för tidsperspektiv? Klädsel på möten? Sociala koder? 
6. Har du via företaget fått någon information inför din resa eller har du på egen 

hand tagit reda på vad du behöver? 
7. Finns det något intresse från er som reser mycket att ha någon form av 

kunskapsbas på företaget där de som inte rest så mycket innan i jobbet kan gå in 
och läsa vad som är viktigt att tänka på för just det landet! 
 

Efter 
 

1. Tyckte du att du var väl förberedd på det som kom? 
2. Var det något du inte var beredd på och inte riktigt visste hur du skulle hantera? 
3. Tyckte du att alla som var med på resan var väl införstådda inom 

företagskulturen i Taiwan? 
4. Hur uppfattade du Taiwaneserna? Verkar de lätta att göra affärer med? 
5. Hur sprider du den informationen du fått av din resa vidare? 

 
 
 
 


