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Förord 

Förord 
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Abstract 

Abstract 
In the global society of today it takes more and more to become a successful 
purchaser. One part of this is to understand distinctions between different 
countries. The first and the biggest thing that you think about are the languages. 
Of course this is a big obstacle but there are also big cultural differences to be 
considered. According to Van Weele (2002) this is something that not, until these 
days, have been prioritized but today it is becoming more common in the 
industries.  

The biggest question we asked ourselves before the work started was how cultural 
and verbal differences affected the global procurement on Husqvarna. We wanted 
to identify the problems caused by culture differences. The work has then been to 
come up with recommendations for Husqvarna’s Swedish purchasing group and 
how they ought to cope with the problems concerning cultural differences in their 
daily work. Our investigation in shape of interviews was made in purpose to 
analyze which problems there is, and how to proceed to solve them. We have 
decided to limit our investigation to only involve the countries China, Japan and 
USA. We decided China, Japan and USA because it is these countries Husqvarna 
got most of their contact with in their purchasing work.  

Before the investigation was started we analyzed several different categories of 
questions. The categories of our choice we think are the most important ones to 
have knowledge about for to achieve a successful global procurement. 

According to the results we found, we clearly noticed how culture and languages 
becomes a problem in their work. To deal with this we have found plenty of 
measures to take that could lessen their problems. Troubles with cultural 
differences will always remain, and the important thing is to learn to control them 
and to make the other cultures into an advantage. We have later on written our 
conclusions made from both theory and information got from interviews. 
Through taking advantage from our conclusions the global purchasing work could 
help Husqvarna in their global contacts.  
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
I dagens globala samhälle krävs allt mer för att bli en lyckosam inköpare. En del av 
detta är att förstå skillnader som finns mellan olika länder. Den första och största 
delen man tänker på är språket. Detta är självklart ett stort problem och hinder 
men det finns även stora kulturella skillnader som bör tas hänsyn till. Enligt Van 
Weele (2002) är detta något som tidigare inte lagts någon större vikt vid, men som 
idag börjar bli vanligare ute i industrin.  

Den största frågan vi ställde oss innan arbetets början var hur kulturella och 
språkliga skillnader påverkade det globala inköpsarbetet på Husqvarna. Vi ville 
identifiera problemen som uppkommer vid kulturella skillnader. Arbetet har sedan 
gått ut på att ta fram rekommendationer till Husqvarnas svenska inköpsavdelning 
hur de bör hantera problematiken med kulturella skillnader i deras vardag. Våra 
undersökningar, i form av intervjuer, gjordes i syfte att analysera vilka svårigheter 
som finns och hur man bör gå tillväga för att lösa dem. Vi har enbart valt att titta 
på länderna Kina, Japan och USA. Vi valde dessa länder för att det är dessa som 
Husqvarna har mest kontakt med i sitt inköpsarbete. 

Innan undersökningens början analyserades flera olika frågekategorier. De 
kategorier vi valde tror vi är det viktigaste att ha kunskap om för ett lyckat globalt 
inköpsarbete.  

Enligt de resultat vi fick fram märker man klart och tydligt att kultur och språk 
medför problem i deras arbete. För att hantera detta har vi funnit att det finns 
många åtgärder som skulle kunna minska deras problem. Problemen med 
kulturella skillnader kommer alltid att bestå, det gäller att lära sig hantera dem och 
istället dra fördelar av den andra kulturen. Vi har sedan skrivit slutsatser vi dragit 
utifrån både teori och information från intervjuer. Genom att dra nytta av de 
slutsatser vi dragit i arbetet skulle inköpsarbetet kunna underlättas mycket vid 
globala kontakter. 

 

Nyckelord 
Interkulturell kommunikation, kulturella skillnader, leverantörsrelationer, 
förhandling, utvärdering, språkproblem, affärsetikett, globalt inköpsarbete 
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1 Inledning 
I dagens globala inköpssituation är det väldigt viktigt med kontakter över 
landsgränserna. Problem som uppkommer då är kulturella, språkliga och 
strategiska. För att lyckas med detta krävs en kunskap om de olika länderna och 
hur deras synsätt är. Trots att kunskapen om kulturella skillnader sedan länge är 
vida utbredd är det fortfarande något man ute i arbetslivet ibland inte tänker på. 
Kunskap om detta ämne kan ge värdefulla fördelar vid kommunikation och 
handel med andra länder. Vi har tänkt göra flera intervjuer för att se hur 
tankesättet går på Husqvarna, både internt och med leverantörer. Dessa ska vi 
sedan jämföra med varandra och med teori för att hitta förbättringsåtgärder. Detta 
arbete är en del av vår utbildning i maskinteknik med inriktning industriell 
ekonomi och produktion.  

1.1 Bakgrund 
Som inköpare på ett stort globalt företag ställs man återkommande inför 
situationer där den svenska synen på inköpsarbete kan vara en begränsning. 
Ganska ofta visar det sig att relativt enkla anpassningar till ett nytt affärsklimat kan 
ge stora fördelar. Vidare är det inte enbart leverantörsrelationer som påverkas i ett 
större företag utan även kontakter med företagets enheter i andra länder. Att ha ett 
fokus kring interkulturell kommunikation vid arbetet med strategiskt inköp är och 
blir en allt större realitet för företag på den globala marknaden.  

Genom kulturella och språkliga skillnader uppkommer en del problem. Det mest 
påtagliga är att allt tar mycket längre tid än man från början tänkt sig. Kunskap 
om skillnaderna bidrar till ökad förståelse för hur det fungerar i de olika kulturerna 
och hur man bäst hanterar det.  

Andra problem som uppkommer pga. språkskillnader vid globalt inköpsarbete är 
kvalitetsbrister. Dessa uppkommer när man tolkar saker olika eller inte uppfattat 
allt korrekt. 

Traditioner som finns inom alla kulturer kan leda till att affärsrelationer skadas. 
Om något förväntas och sedan inte görs kan det leda till en försvårad situation. 
Detta kan bl.a. leda till sämre förhandlingsläge. Om man å andra sidan tänker på 
detta kan det leda till bättre affärsrelation. Då blir det enklare att förhandla sig till 
bättre priser och leda till bättre samarbete.  

Detta var några exempel på problem som uppkommer. Kan man hantera alla dessa 
skillnader och lösa problemen kommer det i sista ändan leda till ökad lönsamhet. 
Alla aspekter vi tidigare tog upp leder till minskade kostnader. Vissa utav 
åtgärderna kommer leda till ökade kostnader till en början, men i ett längre 
tidsperspektiv tror vi lönsamheten kommer öka om man tar hänsyn till kultur och 
språk.  

Inköpare på Husqvarna känner ibland att de saknar tydliga riktlinjer för hur 
inköpsarbete skall anpassas till olika kulturer i olika länder. Detta gäller både i 
kontakten med underleverantörer såväl som internt mellan olika delar av 
Husqvarna AB.  
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1.2 Syfte 
Vi vill med arbetet hjälpa Husqvarnas svenska inköpsavdelning att få bättre 
kunskap och kännedom om kulturella och språkliga skillnader. Arbetet syftar till 
att ge kännedom om hur olika kulturer fungerar och hur man kan använda 
interkulturell kommunikation för att lyckas i olika länder.  

1.3 Mål 
Det första målet är att identifiera vilka problem som kulturella och språkliga 
skillnader i andra länder medför. Vi har valt ut flera områden som vi behandlar i 
vår undersökning för att identifiera problemen under varje område. Som en del av 
detta tänker vi undersöka hur Husqvarnas svenska inköpsavdelnings globala 
inköpsarbete fungerar och vad som skiljer sig mot andra delar inom företaget och 
underleverantörer från andra länder.  

Nästa mål att ta fram rekommendationer till Husqvarnas svenska inköpsavdelning 
för att underlätta deras arbete vid globalt inköp. Dessa ska vara baserade på de 
olika områden vi hade i undersökningen. Problemen samt våra förslag till 
lösningar kommer leda fram till rekommendationerna. 

Vi ska ta fram lathundar om vad Husqvarna borde tänka på vid globalt 
inköpsarbete. Dessa lathundar är tänkta som hjälp för framförallt nyanställda och 
personer som inte tidigare haft kontakt med länderna. Lathundarna kommer även 
kunna ge vägledning till personer som tidigare jobbat med länderna. De ska ge en 
snabb överblick över vilka tips vi tycker är värda att tänka på för ett lyckat 
inköpsarbete. 

1.4 Avgränsningar 
Utgångspunkt för arbetet kommer vara ur Husqvarnas svenska inköpsavdelnings 
synsätt och hur vi ska hjälpa dem. Kategorier vi tänkt behandla från en 
interkulturell synvinkel är affärsrelationer, direkta kontakter, assistens vid direkta 
kontakter, kommunikation, förhandling, utvärdering och egna erfarenheter. 
Geografiskt ska vi endast ta upp USA, Japan och Kina.  

1.5 Disposition 
Kapitel 1 
Vi vill här ge läsaren en bakgrund till problemen vi behandlar i arbetet. Här finns 
även de mål och syften vårt arbete är byggt på, samt hur vi valt att avgränsa oss för 
att få ut så mycket som möjligt under det utsatta tidsspannet. 
 
Kapitel 2 
Den teoretiska referensramen presenteras här uppdelad i två stora block. Först har 
vi behandlat den allmänna inköpsstrategi som vi ansåg vara av stor vikt för arbetet 
och nödvändig för att senare kunna dra de slutsatser vi kommit fram till. Det 
andra blocket utgörs av teori om de kulturella skillnader som föreligger länderna 
emellan. Dessa två block har vi sedan använt för att kunna dra slutsatser om hur 
globalt inköp skall kunna anpassas efter förutsättningar i olika kulturer.  
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Kapitel 3 
Genomförandet beskriver det arbetssätt vi valt för att nå våra mål och varför vi 
ansett detta angreppsätt vara det som gynnar vårt arbete mest.  
 
Kapitel 4 
Här presenteras de resultat vi fått fram ur intervjuerna. Vi presenterar även 
lathundar till länderna i fråga samt en matris med kulturaspekter för en förenklad 
översikt. 
 
Kapitel 5 
Vi lägger i detta kapitel fram våra slutsatser baserade på vilket resultat vi fått och 
hur teorin anser en viss situation bör föreligga idealt. Här diskuterar vi också kring 
slutsatserna om hur vi relaterat dessa till den fastlagda referensramen.  
 
Kapitel 6 
Våra referenser i bokstavsordning som används i arbetet.  
 
Kapitel 7 
Här i sökorden återfinns fackuttryck som är speciella för ett visst område. Dessa 
presenteras med sidhänvisning för att ge läsaren en större möjlighet att hitta det 
område som eftersöks. 
 
Kapitel 8 
I bilagorna presenterar vi de formulär intervjuerna byggdes på.  

1.6 Företagspresentation – Husqvarna AB 
Enligt Husqvarna AB (2009) är de ett företag som tillverkar kraftfulla maskiner för 
utomhusbruk. Deras produktsortiment är indelat i trädgård, skog samt bygg. 
Trädgårdssortimentet består av gräsklippare och trimmers medans motorsågar är 
en stor del inom sortimentet Skog. Husqvarna tillverkar även diamantverktyg till 
företag inom byggbranschen.  

Husqvarna är ett gammalt företag som startade redan på 1600-talet då de 
tillverkade vapen. I slutet av 1800-talet tillverkades symaskiner och köksredskap. I 
början av 1900-talet var stor del av Husqvarnas produktion inriktad på 
motorcyklar. Detta gjorde att de blev internationellt kända, då deras motorcyklar 
tog hem flera priser i diverse tävlingar. Det var inte förrän på 1950-talet som de 
började med gräsklippare och motorsågar som de alltså fortfarande håller på med. 
1978 blev Husqvarna en del av Electrolux men i juni 2006 blev de ett eget bolag 
och listades på svenska Stockholmsbörsen. 

År 2008 hade Husqvarna en omsättning på 32,3 miljarder kr och gjorde ett 
rörelseresultat på 2,4 miljarder kr. Koncernen har omkring 15700 anställda varav 
ca 1800 av dem arbetar på fabriken i Huskvarna.  
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Husqvarna tillverkar produkter till både konsumenten och yrkesarbetaren. 
Försäljningsvolymen ligger på 61 % för konsumenter och 39 % för yrkesfolk. De 
två stora marknaderna är Europa och Nordamerika, ungefär 30 % av produkterna 
säljs i Europa medan volymen i Nordamerika är omkring 60 %. Till resten av 
världen säljs endast ca 10 % av den totala volymen. Produktionsanläggningarna är 
ganska spridda runt om i världen, med 11 i Europa, 5 i Nordamerika, 4 i Asien 
samt en i Sydamerika. 

Husqvarna är världsledande inom större delen av sina produktionsområden. Som 
komplement till det egna sortimentet har Husqvarna på senare del även köpt upp 
många andra företag, bland annat Gardena som sysslar med bevattning. De har 
även köpt upp konkurrenter som har haft liknande sortiment t.ex. Klippo och 
Dixon som tillverkar gräsklippare. Andra märken som finns inom Husqvarna är 
bland annat Jonsered och Partner.  

Kostnaderna för Husqvarnas totala inköp är ca 55 % av omsättningen. Det är 
därför oerhört viktigt med ett effektivt och väl fungerande inköpsarbete. För att 
lyckas med detta används en kombination av koncernövergripande krav men 
samtidigt även ta vara på kunskapen hos de lokala inköparna. Husqvarna har ett 
globalt forum, GPC – Husqvarna Global Purchasing Council, detta för att 
säkerställa att samma arbetssätt, inköpsverktyg och kontrakt används i hela 
organisationen. Andelen inköp som görs av lågkostnadsländer är 20 %. Innan en 
ny leverantör godkänns genomförs noggranna utvärderingar för att säkerställa att 
alla krav på bl.a. kvalité och miljö uppfylls. Alla leverantörer uppmuntras även att 
följa Husqvarnas övriga principer som finns i deras uppförandekod. 

Husqvarna har som syfte att utveckla och tillgodose marknaden med kraftfulla 
produkter för utomhusbruk. Deras mål är att bli världsledande inom alla produkt- 
och marknadssegment de jobbar inom. De tre huvudpunkterna som de arbetar 
efter är: Konsumenten i första hand, Professionalism och samarbete.  

(http://corporate.husqvarna.com) 
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2 Teoretisk bakgrund 
I den teoretiska bakgrunden presenteras den teori som vi anser är nödvändig för 
att stödja de slutsatser vi kommit fram till. Första avsnittet behandlar modern 
strategisk inköpsteori vilket ligger till grund för de områden vårt arbete rör. Denna 
behandlas ur en generell synvinkel och är således inte knuten till specifika kulturer. 
I det efterföljande avsnittet behandlar vi kulturella skillnader och hur inverkan av 
dessa påverkar den generella inköpsteorin. Dessa två teoridelar tillsammans 
utnyttjar vi för att fastställa hur strategiskt inköp enligt teorin bör se ut med 
hänseende taget till kulturella skillnader.    
 

2.1 Inköpsprocessen 
Inköpsprocessen här nedan behandlas ytligt och i syfte att ge läsaren en ledning 
och en första blick in i den problematik som uppkommer då inköpsprocessen 
delvis förläggs i andra kulturer. Den syftar också till att illustrera den betydelse 
som sociala och psykologiska faktorer bär med sig som i sin tur har stor inverkan 
på hur inköparen framstår i andra kulturer.  
 
Van Weele (2002) menar att en fullständig inköpsprocess är en framställning av de 
olika åtgärder man vidtar för att genomföra ett köp hos en ny kontakt. Den visar 
på ett tydligt inbördes förhållande mellan de olika delarna i processen. Detta leder 
till att ett fel tidigt i processen med mycket få undantag följer med processen 
igenom och inte sällan blir värre ju längre felet går obemärkt förbi.  
 
Inköpsprocessen anses idag vara ett korsfunktionellt ansvar. Med det menas att 
många olika avdelningar och nivåer inom ett företag på ett eller annat sätt 
involveras i inköpet. Van Weele (2002) menar att det i princip är otänkbart att en 
ensam inköpsavdelning utan väl fungerande samverkan med andra avdelningar ska 
kunna ha kontroll på alla de aspekter som krävs. Som ett resultat av detta kan man 
se att korsfunktionella team och samverkan mellan avdelningar blir allt vanligare 
som ett led i en effektivare inköpsprocess. Monczka, Trent, Hanfield (2002) 
betonar hur viktig kommunikationen mellan olika avdelningar och instanser är för 
att det skall fungera. Trots att man idag känner till vikten av samverkan mellan 
inköpet och produktionen menar många att det fortfarande fungerar relativt 
dåligt.  
 
Van Weele (2002) presenterar en framställning av inköpsprocessen bestående av 
sex delar. 
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Figur 1 - Inköpsprocessen Van Weele (2002) 
 
De första tre delarna är av vad han kallar en inköpstaktisk natur, och handlar om 
tekniska specifikationer samt kommersiella val. De tre följande är en del i 
orderfunktionen och handlar främst om logistik och administration.  
 
Det är alltså här den korsfunktionella aspekten av inköp kommer in. Det skulle 
vara näst intill omöjligt att kombinera alla de kunskaper och färdigheter som 
behövs för att det slutgiltiga målet - tillfredställda kunder, skall kunna uppfyllas, 
hos en ren inköpsavdelning, än mindre hos en person.  
 
Första steget i inköpsprocessen handlar om att bestämma specifikationerna för att 
få den funktionalitet hos produkten som eftertraktas. I det här steget är ofta 
kontakten mellan produktion och inköpsavdelning otroligt viktig och det finns 
mängder av exempel där det brustit i kommunikationen och önskade 
specifikationer därför inte uppfyllts. 
 
I nästa steg kommer vi in i kontakten med leverantören. Nu ingår det att se över 
leverantörsbasen för att välja ut den/de leverantörer som kan bli aktuella. Det är 
här betydelsen av leverantörsrelationer börjar visa sig. En stor stöttesten i den 
moderna inköpsteorin behandlar den allt närmre kontakten man i många fall bör 
ha med sina leverantörer vilket slutligen skall visa sig i minskade kostnader. I 
dagens globala marknad handlar detta i många fall om att ha kunskaper om den 
kultur, och de förutsättningar detta bär med sig, som man verkar i. 
 
Leverantörskontakter handlar idag mycket om ett socialt spel där det gäller att göra 
rätt drag. Som kommer att diskuteras mer nedan är varje kontakt uppdelad i två 
olika kategorier. I den andra kategorin där vi återfinner personlighetsskillnaden 
kan vi också mycket väl räkna in de sociala skillnader som olika kulturer för med 
sig.  
 
Tredje steget handlar om kontraktering och den förhandling som leder fram dit. 
Också i detta steg återfinner kulturskillnadens roll. Inte bara i det faktum att vi 
pratar olika språk och de språkförbistringar detta kan medföra. Vi har också 
skillnader i taktiska drag och utspel, seder och bruk kring förhandlingslängden, 
vilken nivå man bör ligga på osv. 

10 
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Det fjärde och femte steget kan sammanfattas i något mer administrativa åtgärder. 
Här skickar man iväg en order samt ser till det expeditionsarbete som finns kring 
det. 
  
Sista steget beskriver det arbete som sker efter det att en produkt beställts. Det är i 
detta skede inköparen utvärderar leverantören för att hela tiden kunna värdera sina 
olika kontakter. Van Weele (2002) menar att det är av stor vikt att varje inköpare 
utvärderar alla leverantör individuellt efter varje kontakt man haft med dem. Det 
han trycker på att utvärdera är kvalitet, leverans, konkurrenskraft och 
innovationsförmåga. Han fortsätter också med att denna information bör delges 
inte bara ledningen i det egna företaget utan även leverantörens ledning. Företag 
som arbetar på detta sätt med sina leverantörer visar sig ofta minska sin 
leverantörsbas allt mer men utveckla en bas med allt mer kapabla och säkra 
leverantörer.  
 
Modellen för inköpsprocessen är likt alla andra modeller bara en abstraktion tagen 
från en i många fall betydligt mer komplex verklighet. Det finns alltid flaskhalsar 
och problem som kommer upp till ytan då de skall appliceras på verkligheten. 
Nedan presenteras fyra olika problemområden som uppmärksammats av flertalet 
olika företag under de senaste åren.  
 

• Det första handlar om begränsningar av förhandlingsstyrkan pga. 
leverantörs eller märkesspecifikationer. Specifikationer på en produkt sätts 
ofta efter en befintlig sedan tidigare använd leverantörs 
produktspecifikationer. Detta gör att man begränsas i förhandlingsförmåga 
då man nästintill är beroende av just den leverantörens produkter (ett 
faktum som leverantören ofta känner till och därför kan utnyttja). 
 

• Nästa handlar om en otillräcklig granskning av underleverantörer. Att välja 
leverantörer är en av de absolut viktigaste bitarna i inköpsprocessen. Detta 
gäller framförallt om man förväntar sig att produkten skall finnas under 
flera år och under den tiden behöver reservdelar eller underhåll. Vad som 
framförallt kan generera obehagliga överraskningar är om man väljer att 
inte kontrollera leverantörens finansiella situation tillräckligt väl. Detta 
skulle i värsta fall kunna leda till en plötslig konkurs, ovilja att hålla fast vid 
garantier, kvalitetsbrister mm.  
 

• Det tredje problemområdet rör de finstilta vid kontraktering. Detta är 
något som börjar spela in då det uppkommit problem under eller efter 
leveransen. Problemen handlar ofta om att det visar sig att något man 
trodde leverantören skulle bekosta i själva verket faller tillbaka på en själv. 
Detta kan förebyggas av solida kontrakt och expertis som medverkar 
genom hela kontrakteringen. Det blir i regel betydligt billigare att 
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förebygga problemens uppkomst snarare än att åtgärda dem i efterhand 
varje gång. 

 
• Slutligen det fjärde området rör den administrativa organisationen. Ibland 

finns inga klara procedurer kring hur ett inköp skall gå till och vilka som 
har berättigande att göra dem. Detta kan leda till ett allmänt beställande 
från flera håll inom organisationen vilket i sin tur får en förhöjd 
administrationskostnad som följd när dessa sedan skall sorteras ut vad som 
kommer från vem osv.  

Vi har redan behandlat det faktum att inköp är och bör vara en funktion inom 
företaget som byggs av expertis från flera olika håll. Vad som avgör när vilka olika 
instanser blandas in i processen härrör i de flesta fall från hur stora summor som är 
inblandade, risker som tas samt kostnader för slutprodukten. Van Weele (2002) 
behandlar 7 olika variabler som har en avgörande inverkan på var i organisationen 
beslutfattandet sker.  
 

• Produktens karakteristika har naturligtvis en avgörande roll i vem som 
måste vara inblandad. Beslut kring tekniskt komplexa produkter tas ofta av 
specialister på området . Detta till skillnad mot standardprodukter i stor 
volym som i regel sköts av inköpsavdelningen.  
 

• Vid strategiskt viktiga inköp tenderar beslutsrollen att klättra uppåt i 
instanserna. Detta behöver inte nödvändigtvis vara avancerade eller dyra 
produkter. T.ex. kan produkter som är identifierade som flaskhalsar vara av 
högsta vikt och därför bli ett primärt intresse för ledningen.  
 

• Som tidigare nämnts är de fall där stora summor kan komma på tal av extra 
intresse för företagets ledning.  
 

• Den marknad som företaget rör sig i har också stort inflytande på var 
besluten sker i företaget. I en marknad med fri konkurrens finns stora 
möjligheter att förhandla med en underleverantör. Är det däremot en 
monopolmarknad blir förhandlingarna betydligt mer komplexa vilket gör 
att beslutet återigen klättrar uppåt i organisationen. 
 

• Graden av risktagande spelar också in. Detta kan t.ex. röra sig om inköp av 
sedan tidigare helt okända leverantörer. I dessa fall är ledningen i regel mer 
inblandad än då man fått en kontakt med leverantören och risken inte 
längre är lika stor. 
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• Då sedan tidigare existerande rutiner i företaget påverkas, blir det hela 
alltmer komplext och rör oftast fler olika avdelningar. Nya datorer till 
företaget eller installation av en ny mailklient kan vara exempel på inköp 
som rör många avdelningar. Ytterligare en faktor som inverkar vid denna 
typ av inköp är fortbildning för personal som kan bli ganska omfattande 
och naturligtvis rör den högsta ledningen.  
 

• En avgörande faktor för var beslutrollen kommer att finnas i inköpet är den 
roll som inköpsavdelningen har på företaget. Stora företag har ofta en 
inköpsavdelning som agerar i en betydligt mer omfattande mening än 
mindre företag.     

Om man ska generalisera kan man alltså säga att ju större påverkan för företaget, 
dvs. desto större kostnadspåverkan ett beslut kan ha desto mer intressant blir det 
för den högsta ledningen, och beslutsfattandet klättrar då följaktligen uppåt i 
hierarkin. Van Weele (2002) behandlar en teori som presenterades i 
”Organizational buying behaviour (1972)” skriven av Webster och Wind. De 
menar att de variabler hos en individ som kan ha inverkan på beslutsprocessen 
med fördel kan delas upp i två kategorier. Den första kategorin handlar om den 
arbetsuppgift man har i kombination med den utbildning och de kunskaper man 
sedan tidigare har. Det kan t.ex. visa sig som ingenjörens fokus på design och 
konstruktion, eller inköparens större fokus på kostnader och leverantörsrelationer. 
Till den andra kategorin hör de skillnader som olika personligheter medför. Vi har 
här riskmedvetenheten och till vilken grad man är beredd att ta en risk. Här finns 
även ambitionsnivå, viljan att ta konflikter osv. Webster et al. (1972) resonerar 
vidare att denna uppdelning inte bara är något som återfinns hos enskilda 
individer. Precis samma uppdelning kan göras på grupper av människor, 
avdelningar och även större organisationer.  
 
Vi kan alltså nu börja skönja att inköpsprocessen i sin helhet eller dess delprocesser 
innefattaren en mängd olika variabler som bestämmer utgången. Enligt 
resonemanget av Webster et al. (1972) kan vi alltså utöver det faktum att rena 
sakkunskaper inverkar också sluta oss till att sociala, psykologiska men även 
organisations och miljöfaktorer spelar in. Van Weele (2002) menar att dessa 
faktorer inte nog kan poängteras men att de samtidigt fram tills alldeles nyligen 
fått väldigt liten uppmärksamhet. 
 

2.2 Leverantörsrelationer 
 
Vad vi numera kallar det traditionella inköpet kan enligt Monczka et al. (2002) 
dateras tillbaka till 20- talet för många industrier. Detta går ut på att vi använder 
oss utav ett flertal leverantörer som spelas ut mot varandra för att slutligen få fram 
den leverantör som är beredd att gå ned till det lägsta priset. Fortfarande idag är 
det ett tillvägagångssätt som används mycket då man inte har något intresse av att 
knyta sig till en leverantör under en längre tid. Men det är knappast ett 
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tillvägagångssätt lämpligt då man räknar med en långsiktig produktivitets och 
kvalitetsutveckling från leverantörens sida. Satsningar på minimalt inköpspris från 
inköparens sida resulterar allt som oftast å levererantörens vägnar i satsningar på 
kortsiktigt maximala intäkter. I dessa affärer, där minimalt förtroende ofta finns 
mellan båda parter, finns sällan heller några möjligheter till innovations och 
prestationsförbättringar. Detta menar Monczka et al. (2002), framförallt vad gäller 
gods av högre värde eller service, sällan eller aldrig kan konkurera med de fördelar 
en närmre relation kan skapa.  
 
Å andra sidan varnar Gadde, Håkansson (2001) från att göra allt för stora 
generaliseringar. Vissa relationer inom ett företag rör billiga standardprodukter i 
stora volymer. Andra dyra komplexa produkter som har mycket att tjäna på en 
gemensam utveckling av produkten redan från ett tidigt stadium. I vissa 
sammanhang har man mycket att vinna på en JIT- leverans samtidigt som man i 
andra lika gärna kan ha en rejäl buffert under en längre tid. Det är allstå överilat 
att alltför tidigt slå fast att en nära leverantörsrelation alltid är bäst, utan det 
handlar om att känna till de olika möjligheter som står till buds och sedan anpassa 
sig efter de förutsättningar som råder.  
 

2.2.1 Låg involveringsgrad 

Det är inte på något sätt så att den traditionella typen av inköpsrelationer, också 
kallat relationer på en armslängds avstånd, bör ses som något enbart tillhörandes 
det förgångna. Det finns många faktorer som starkt talar för att man bör undvika 
ett alltför nära beroende. Gadde et al. (2001) menar att det finns tre faktorer som 
talar för att man bör hålla sig på en armlängds avstånd.  
 
De börjar med att ta upp den osäkerhet som det innebär att bara ha en leverantör 
för en specifik produkt. Skulle denna gå i konkurs, eller av annan anledning 
misslyckas med att leverera är det naturligtvis en säkerhet att ha ytterligare ett par 
leverantörer att vända sig till. Det andra argumentet handlar om den långsiktiga 
flexibiliteten för företaget. Säg att underleverantören helt plötsligt skulle ändra 
teknisk inriktning på en produkt, så kan man komma i en prekär situation. Det 
sista och kanske mest självklara argumentet är att man har möjligheten att spela ut 
leverantörer mot varandra och på så vis få ner inköpspriset. Ytterligare fördelar 
med en låg involveringsgrad är den att man har betydligt mindre kostnader 
förknippade med hanteringen av relationen. En nära relation är något som kostar 
mycket tid och pengar.  
 
Enligt Monczka et al. (2002) är behovet av att vara konfident den största 
anledningen till att man undviker att skapa alltför nära relationer. Inköpschefer är 
ofta skeptiska att dela information med en leverantör som också kan ha eller 
kommer ha samarbeten med konkurrenter i framtiden. Det är inte heller otroligt 
att leverantören redan är en konkurrent. Det finns naturligtvis också de fall där 
leverantören inte har något intresse för ett närmre samarbete. I en monopolistisk 
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marknad har naturligtvis leverantören liten eller ingen anledning att inleda ett 
samarbete som i sin tur riskerar att göra denne beroende.  
 

2.2.2 Hög involveringsgrad 

Att man har stora vinningar att göra på en nära kund- leverantörsrelation är inget 
vi behöver ifrågasätta. Gadde et al. (2001) påstår att trots att många av de fördelar 
ett sådant samarbete kan bära med sig är svåra att mäta, så finns det mängder av 
exempel på företag som förbättrat innovationsförmågan och produktkvaliteten då 
man närmat sig varandra. Grunden i en sådan här relation är att utveckla ett 
ömsesidigt förtroende för varandra. Monczka et al. (2002) delar upp förtroende i 
framförallt fyra viktiga stöttestenar. För det första handlar det om de karaktärer 
som möts. Det har alltså i detta skede inget att göra med vilka företag som står 
bakom. Hur uppfattar de människor som möts varandra. Vi kan här referera 
tillbaka till den teori av Webster et al. (1972) som presenterades tidigare i kapitlet 
om inköpsprocessen. Den ena variabeln är en persons position på företaget, 
utbildning osv. Men den andra är personligheten som alltså i detta fall är vad 
spelar in. Här spelar naturligtvis en väldig massa olika faktorer in vilket vore 
dödsdömt att försöka lista. Men något som bör nämnas, i den allt mer globala 
marknad de flesta företag finner sig i, är den roll kulturella skillnader spelar. 
Interkulturell kommunikation är ett område som växer och med största 
sannolikhet kommer så att fortsätta. Små misstag baserade på att de som träffas är 
uppvuxna med olika seder och bruk kan vara förödande, framförallt då det sker 
tidigt i ett kund- leverantörsförhållande. Nästa stöttesten enligt Monczka et al. 
(2002) är den förmåga företagen kan uppvisa. Den tredje är styrkan företaget kan 
uppvisa baserat på faktorer marknadsposition, finansiell styrka, varumärke osv. 
Den fjärde och sista stöttestenen är uppriktigheten hos parterna. Då kommer vi 
återigen in på frågan om konfidentialitet. Ingen är intresserad av att lämna ut 
företagsinformation till någon om man inte är helt säker på att detta inte läcker ut 
till en konkurrent.  
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Figur 2 - Konsultrapport Gadde et al. (1993) 
 
Enligt ett utdrag ur en italiensk konsultrapport (ovan) beskriver Gadde et al. 
(1993) en undersöknings utgång som illustrerar ett nära samarbete beroende av 
tiden. Vi kan här se att en hög involveringsgrad kan ses som en investering. Enligt 
denna rapport var det inte förrän det fjärde året som företagen började se en 
positiv utveckling av ett närmre samarbete. På företagens ackumulerade resultat 
tog det ända fram till det sjunde året innan man började tjäna på det närmre 
samarbetet.   
 

2.2.3 Relationer beroende av tiden 

Fram tills nu har vi gjort det enkelt för oss själva. Vi har behandlat de två 
ytterligheterna hög involveringsgrad under lång tid och låg involveringsgrad under 
en kort tid. I en svartvit värld hade de varit bra så och allt varit frid och fröjd. Men 
världen är inte svartvit utan består av en oändlig gråskala. I en undersökning tagen 
från Gadde et al. (2001) visar det sig att den större delen av alla långvariga kund- 
leverantörsrelationer faktiskt haft en relativt låg involveringsgrad. Trots att man i 
dessa relationer inte kan skörda den frukt som ett nära samarbete kan bära med sig 
så innebär det ett antal fördelar med denna typ av relation. Många småkostnader 
försvinner om man istället för att hela tiden letar nya leverantörer håller sig till den 
gamla vanliga. Samtidigt bygger man inte in sig själv i ett hörn utan kan när som 
helst byta leverantör och därmed få en större makt vid förhandlingsbordet. Dessa 
typer av relationer består också vanligtvis av betydligt mindre möten ansikte mot 
ansikte vilket ger en positiv effekt för kostnadsminskningen.  
 
I en undersökning av Bensaou (1999) baserad på 447 inköpschefers svar görs ett 
försök att kartlägga sambanden mellan hög/låg involveringsgrad samt lång/kort 
involveringstid.  
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Figur 3 - Relationsmatris Gadde el al. (2001) 
 
I matrisen ovan åskådliggörs den indelning av fyra olika typer av relationer som 
Bensaou (1999) valt att göra. Cell A beskriver den ”vanliga” relationen när man 
utnyttjar de fria marknadskrafterna maximalt och spelar den ena leverantören mot 
den andre. Den här cellen är typisk för den ytterlighet med låg involveringsgrad 
som vi behandlade i början av kapitlet. Cell D å andra sidan, som vi kallar 
strategiskt partnerskap, är typisk för den andra ytterligheten med hög 
involveringsgrad. Här låter vi ett nära ingående samarbete ge oss de fördelar detta 
medför som över tiden skall ge oss kostnadsfördelar. Cell C beskriver de ofta 
ganska enkla utdragna relationerna, och B står tvärtom för korta tidperioder men 
komplexa köpesituationer som gör att man bör ta vara på de fördelar ett samarbete 
kan erbjuda.  
 
I matrisen nedan beskriver Bensaou (1999) resultatet av en undersökning som 
genomfördes i USA samt Japan. Man ville här undersöka kund- 
leverantörsförhållanden i de båda länderna för att se hur fördelningen procentuellt 
såg ut för respektive land.  

 
Figur 4 - Investeringsmatris Gadde et al. (2001) 
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Matrisen ovan är baserad på hur stora investeringar kunden respektive 
leverantören gör för att gynna leverantörsrelationen i de olika fallen. Vi ser här på 
villigheten att göra specifika investeringar för att gynna relationen som den önskan 
företaget har att binda upp sig i ett samarbete.  
 
Cell A och D står för samma som i matrisen ovan eftersom de representerar 
relationer med liknande satsningar från bägge parter i relationen. Cell C 
representerar här när köparen hänger sig mer, dvs. gör större investeringar i 
relationen än leverantören. Cell B blir följaktligen de relationer där 
underleverantören gör fler relationsspecifika investeringar än köparen.  
 
Matrisen ovan ger oss flera intressanta uppmärksammanden som i viss mån går 
tvärtemot den allmänna uppfattningen om leverantörsrelationer i de bägge 
länderna. I cell A ser vi alltså att det är en större andel av de japanska företagen än 
de amerikanska som har en ren traditionell relation med låg involveringsgrad från 
bägge håll. Samtidigt ser vi att det är en större del av företagen i USA som har en 
riktigt nära kund - leverantörsrelation än i Japan. Cell A och D, som ger ett 
häpnadsväckande resultat, är ända relativt lika varandra. Var vi hittar den stora 
skillnaden mellan de båda länderna i cell B och C. Vi ser i cell C att andelen 
företag som investerar i en relation trots att inte underleverantören gör det är 
signifikant mycket högre i USA. Tvärtom ser vi i cell B att leverantörerna i Japan 
är betydligt mer investeringsglada än sina kolleger i USA i de fall då det köpande 
företaget inte hänger sig åt samarbetet. Ytterligare en slutsats vi kan dra av detta 
resultat är att de olika kategorierna fördelas relativt jämnt i Japan samtidigt som 
Kategori B i stort sett inte finns i USA och kategori C är överrepresenterad. 
 

2.3 Förhandling 
Monczka et al. (2002) menar att förhandlingen är en av de absolut viktigaste 
aktiviteter en inköpare företar sig. Oavsett den relation man har eller vill ha med 
leverantören är förhandlingen i sig ett av det viktigaste verktyget för att nå 
framgångar i inköpet. Vi kan se allt mer att förhandlingar från att ha varit ett 
förehavande mellan två människor nu snarare är en aktivitet mellan två grupper av 
människor. De ger alltså ytterligare en parameter av högsta vikt för att lyckas. Så 
utöver att vara en bra förhandlare krävs också idag en bra förmåga att arbeta i 
grupp. Monczka et al. (2002) menar att grunden i förhandlingen ligger i att förstå 
vikten av att klara av behandlingen av de personliga relationer som uppkommer 
lika mycket som att ha en effektiv förhandlingsteknik.  
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2.3.1 Förhandlingsprocessen 

Monczka et al. (2002) behandlar förhandlingen som en process bestående av fem 
steg.   
 

 
Figur 5 – Förhandlingsprocess Monczka et al. (2002) 
 
Identifiera eller förutse behovet 
Det här första steget är alltså inget annat än en del i inköpsprocessen som 
behandlats tidigare. Det handlar i enkla drag om att identifiera vilka behov man 
har och ta reda på var man kan tillgodose dessa. 
 
Avgöra om förhandling är nödvändigt 
I detta steg avgör vi om en förhandling är nödvändig. Det finns naturligtvis 
massor av variabler som spelar in här och det är långt ifrån alltid som priset står i 
fokus vid en förhandling. Vanligtvis ser man ett samband mellan fokus på pris och 
hur nära relation man har med leverantören. I takt med att en relation blir allt 
starkare flyttas ofta fokus från pris och över till t.ex. leveranstider, försäkringar, 
kontraktslängd mm.  
 
Planera förhandlingen 
När och var kommer förhandlingen att äga rum, hur ska den utföras, mot vem. 
Planeringen är ett nyckelavsnitt för att lyckas. Den måste också anpassas efter den 
nivå förhandlingen kommer ligga på, vilka summor som är inblandade, betydelsen 
för företaget osv. Planeringen inför en förhandling är som sagt en stor del av 
förhandlingsprocessen och vi kommer att behandla denna vidare senare. 
 
Genomför förhandlingen 
En förhandling bör enligt Monczka et al. (2002) aldrig genomföras om inköparen 
inte känner sig helt säker på att planeringen är klar. Dock är deadlines och korta 
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planeringstider vanligt förekommande och det är inte säkert att man hunnit 
förbereda sig som man önskat. Men man kan säga att det finns några minimikrav 
som bör ha uppfyllts innan man ger sig in i en förhandling. 
 

• Förstå syftet med förhandlingen 

• Klargöra de mål man har 

• Förstå och prioritera nyckelfrågorna 

• Se förutsägbarheten i en förhandling för att kunna lägga upp en strategisk 
plan och nå sina mål 

• Förstå personlighet, förhandlingsstil och faktorer som påverkar ens motpart 
i förhandlingen 

• Ha klart för sig vilka tidsspann som gäller 

De flesta experter på området är idag ense om att en förhandling bör vara så 
informell som möjligt. Ett formellt möte, med den ”stelhet” som detta medför, ger 
allt som oftast ett sämre informationsutbyte och bygger på de spänningar som 
finns mellan parterna sedan innan. Det kan också vara klokt att under ett mötes 
gång summera vad som beslutats så inga onödiga missförstånd uppkommer. Det 
här blir av än större vikt vid kontakt med andra kultur, vilket är mer regel än 
undantag i dagens globala värld. Ett tveksamt ordval kan förstöra mycket under en 
förhandling där kulturella skillnader föreligger och parterna inte är riktigt säkra på 
hur den andre tolkar vad som sagts.   
 
Överrenskommelsen 
Att en överrenskommelse träffats skall inte ses som slutet på 
förhandlingsprocessen. Nu handlar det om att ge feedback på de prestationer som 
motparten utför i förhållande till det som överrenskommits i förhandlingen. Man 
måste arbeta på den framgång som en gemensam överrenskommelse i 
förhandlingen innebär, för att bygga på den relation som förhandlingen bidragit 
till.  

2.3.2  Att planera förhandlingen 

Monczka et al. (2002) menar att planeringen är den kanske enskilt viktigaste delen 
i förhandlingsprocessen, men också den där många misslyckas. Utan en adekvat 
genomgång av vad som komma skall finns inte en chans ens för den skickligaste 
förhandlare att prestera bra vid förhandlingsbordet. Nedan följer en genomgång av 
de fem vanligaste anledningarna till att en förhandling misslyckas.  
 

• Ett ofta förekommande fel är att allt för lite tid ägnas åt planeringen. Det 
krävs en väl tilltagen tidsrymd för att lyckas med planeringen från såväl den 
enskilda personen som gruppen i sin helhet som ska utföra förhandlingen.  

• Vikten av att fastställa klara mål kan inte pointeras nog. Det räcker inte 
heller med att fastställa statiska mål utan man ska också vara medveten om 
vilken räckvidd man har att röra sig inom för varje målsättning.  
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• Att formulera övertygande argument är ju till stor del vad det handlar om 
när man väl tagit plats vid förhandlingsbordet. Men för att kunna 
formulera dessa krävs full koll på de styrkor och svagheter som man har i 
sin situation och utgå därifrån. Har man inte full koll på dessa har man 
mycket liten chans att kunna uttrycka sig övertygande. Senare kommer vi 
gå igenom de olika styrkor man kan ha samt hur dessa skall utnyttjas.  

• De gäller att ha fullständig koll på motpartens behov. Har man det är det 
betydligt lättare att hitta vilka styrkor man har relativt sin motpart. 

Ett vanligt misstag vid förhandlingar är att man tror att de går att ”prata” sig 
genom den. Oavsett hur retoriskt skicklig man än må vara går det inte att snabba 
sig igenom en förhandling oförberedd och få ut ett bra resultat.  
Sammanfattningsvis kan vi alltså med säkerhet påstå att det gäller att vara påläst 
inför en förhandling både på sin egen och på sin motparts situation. Det gäller att 
ha full koll på de svagheter en motpart kan uppvisa för att veta var man ska 
angripa. På samma sätt är det av yttersta vikt att vara medveten om sina egna 
svagheter och veta vad man ska göra om man närmar sig det farliga området.  

2.3.3 Makthavande i en förhandling 

Makt i en förhandling är att förmå påverka en motpart. Vad man först kommer att 
tänka på är den makt ett större företag vanligtvis har över det lilla företaget i en 
förhandling. Vidare har ofta köparen makt över säljaren pga. valmöjligheten att 
lämna affären och köpa av någon annan. Men maktförhållanden i en relation blir 
betydligt mer avancerade än så här. Vanligtvis väljer man enligt Monczka et al. 
(2002) att dela in maktförhållanden i sex olika kategorier. Det gäller att man som 
part i en förhandling är medveten om dessa och även vilken effekt det kommer att 
ha på förhandlingen samt den fortsatta relationen om man utnyttjar sin 
maktposition. Märk väl att maktpåtryckningar kan ha en mycket negativ effekt på 
en relation och det är lika viktigt att känna till när de inte ska användas som när 
det är tillfälle att utnyttja dem.  
 
Informationsmakt 
Att ha tillgång till information är den klart vanligaste typen av maktutnyttjande i 
en förhandling. Vi försöker här påverka vår motpart genom att presentera olika 
former av fakta. De innefattar dock ofta inte ett fullständigt informationsutbyte 
mellan de två parterna. Istället gäller det för vardera part att ta fram och 
manipulera den information som ger en själv fördelar framför sin motpart. 
 
Belöningsmakt 
Informationsmakten beskriven ovan handlar mest om att presentera manipulerad 
fakta för att övertyga sin motpart. Belöningsmakten bygger mindre på att övertyga 
och mer på att konkret ta kontroll över situationen. Men tänk på att det räknas 
bara som belöningsmakt om motparten också anser det vara en belöning och 
agerar där efter. Makten bygger på tanken att individer och grupper ska agera på 



Teoretisk bakgrund 

22 

ett visst sätt vid löfte om belöning. Faran ligger dock i att de i fortsättning endast 
agerar vid löfte om belöning.  
 
Bestraffningsmakt 
Är naturligtvis när besläktad med ovan nämnda belöningsmakten. Har någon part 
gett en belöning kan också denna belöning i någon form tas tillbaka. Denna form 
av maktutövande är betydligt mer negativt förknippad. Man ställer direkta krav 
och hot mot sin motpart för att med tvång få denna att göra som man säger. Vi 
börjar här närma oss metoder som allvarligt kan skada relationer om man 
använder dem felaktigt. Man bör också ha i åtanke att makthavande kan skifta i 
framtiden och bör då ha beräknat att samma behandling lär falla tillbaka på en 
själv. I vissa branscher kan detta skifta varje gång man går in i en lågkonjunktur 
vilket ställer ett ännu högre krav på att man vet vad man gör och vilka följder detta 
kommer att få. 
 
Legitimitetsmakt 
Legitim makt ges av den position någon innehar. D.v.s. chefen har en legitim 
makt mot de anställda under denna osv. 
 
Expertmakt 
Denna makt är i sig ganska lik informationsmakten. När informationsmakten 
behandlar fakta påläst innan en förhandling eller framtaget på papper el dyl., så är 
expertmakten baserad på ackumulerade fakta och kunskaper hos en part. Det är 
inte troligt att en okunnig i området utmanar, en av de medverkande i 
förhandlingen, ansedd expert inom samma område. Däremot om experten börjar 
uttala sig i områden utanför dennes expertis kan hans anseende snabbt falla och 
tappa sin betydelse. 
 
Makt baserad på respekt 
Om man av sin omgivning är ansedd vara ärlig, vänlig, karismatisk, är också detta 
något man kan använda sig av. Samma sak gäller fysiska förutsättningar. Man har 
helt enkelt något som folk i omgivningen ser upp till. Denna makt baserad på 
respekt är något man kan utnyttja om man vet att ens motpart hyser respekt för 
en. Däremot kan det vara svårt att veta om man överhuvudtaget har denna 
påverkan och framförallt mot vilka.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att informationsmakt, legitimitetsmakt och 
expertmakt är det som en förhandlare bör sträva efter att använda. Delvis är det 
dessa tre maktutövanden som brukar vara effektivast. Men det är också vid 
användning av dessa tre som man ger bägge parter en bra hans att samarbeta även 
efter förhandlingen slutförts.    

2.3.4 Förhandlingstaktiker 

Rubriken till trots kommer vi inte att gå in på specifika taktiker att använda i det 
här avsnittet. Istället ska vi undersöka vilka faktorer som ligger bakom att 
användandet av förhandlingstaktiker fungerar. Likt vi nämnde i avsnittet om 
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maktutövande bör vi också här höja ett varnandes finger för användningen av vissa 
taktiska drag. Många av de taktiker som används är så kallade osportsliga attacker 
som sällan eller aldrig förbättrar stämningen vid förhandlingsbordet. Monczka, et 
al. (2002) menar att kunskapen om vissa av de olika taktiska drag som används är 
viktig för att kunna förutse motpartens drag, snarare än att använda dem själv. 
Detta gäller naturligtvis inte allt som kan kategoriseras som taktiska drag, men 
man bör veta om vilka konsekvenser de ger innan man gör sitt utspel. De sex olika 
kategorier som behandlas nedan representerar fundamentala sociala psykologiska 
principer som ligger till grund för mänskligt beteende. Alla taktiska drag har en 
grund i någon av dessa principer och kan således knytas till en viss kategori.  
 
Att lämna i gengäld 
Nästan överallt i världen känner människor samma behov av att lämna i gengäld 
efter att mottagit något. Detta gäller även i förhandlingar. Ge du efter på något 
område kan du också förvänta dig att få igen i en annan fråga senare. 
  
Konsekvens 
Om en överrenskommelse är sluten känner de flesta människor ett behov av att 
fullfölja vad som påbörjats. En erfaren förhandlare är också medveten om att det 
ofta känns bättre efter ett beslut tagits än innan, samt att det är lättare att bygga 
vidare och utöka när ett delbeslut väl är taget.  
 
Sociala bevis 
Vi tenderar att leta i beteendet hos andra individer efter vad som är 
eftersträvansvärt, lämpligt och korrekt. Detta gör att man oavsiktligt kan ta intryck 
av sin motpart och se något hos denne som ger ett positivt intryck och påverkas 
därefter. 
 
Att tycka om 
Vi arbetar bättre och kommer ofta bättre överens med individer vi gillar. Häri 
följer vikten av att lära känna sin motpart. Det blir allt svårare för en motpart att 
kräva mer betalt för en produkt ju mer denna fattar tycke för sin motförhandlare. 
 
Auktoritet 
Vi har som människor en tendens att i högre grad acceptera direktiv och argument 
från en auktoritet. Det kan t.ex. vara svårt för en ung oerfaren förhandlare att 
lyckas mot en äldre mer erfaren då denne per automatik ofta får något av en 
auktoritetsstämpel gentemot sin yngre motpart 
 
Rädslan för brist 
Vid risken för brist av en produkt tenderar vi att bli stressade och köpa vid 
förutsättningar vi antagligen inte gjort om det inte rådde någon bristsituation. 
Man bör som inköpare vara medveten om vilken effekt detta kan ha på ens 
beslutsfattande, och att det kan användas som en taktik för att tvinga på köpet. 
 
Ovan nämnda behandlar våra reaktioner på olika utspel utan att vi tänker på dem. 
För att bli en framgångsrik förhandlare ställer det krav på att man känner till dessa 
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för att undvika att hamna i fällorna själv. Men det är precis lika viktigt för att lära 
sig vad man ska göra för att påverka sin motpart och i slutändan ge dig själv och 
sin grupp en så gynnsam utgång som möjligt av förhandlingen.   

2.3.5 Eftergifter 

Eftergifter och när de bör komma är ytterst centralt i en förhandling. Det handlar 
inte bara om vad som förhandlas vid ett specifikt tillfälle kommer att hamna på för 
nivå, utan sänder också signaler till motparten om vilken flexibilitet och 
anpassningsförmåga man har. Om man exempelvis öppnar med ett högt bud med 
god marginal att sänka berättar man för sin motpart att jag är beredd att sänka 
mina krav och göra eftergifter för dig, och förväntar mig att du gör det samma. 
Om man öppnar med den nivå man förväntar sig skall gälla kallas det att man 
praktiserar boulwarism. Enligt Monczka et al. (2002) strandar ofta förhandlingar 
där detta praktiseras då det skapar ilska hos motparten då denna gör eftergifter och 
förväntar sig motdrag. Oavsett vilken nivå man lägger sig på kan det vara lämpligt 
att hålla den nivå man tror sin motpart kommer inneha. Med tidens gång minskar 
betydelsen av eftergifterna och man kan då snabba upp förhandlingarna genom att 
bägge parter intar en mer realistisk nivå redan från början. Men att då andra sidan 
att göra för stora eftergifter är inte heller att rekommendera. Då sänder vi istället 
en signal som vittnar om vekhet och sårbarhet. Eftersträvansvärt är alltså en 
marginal till en början i förhandlingar framförallt med nya kontakter. Denna kan 
sedan sjunka med tiden men framför allt gäller det att inta en ställning där bägge 
parter känner att de får ut eftergifter av motparten i förhållande med sina egna. De 
mest lyckade förhandlingarna är utan undantag när bägge parter lämnar 
förhandlingsbordet i vetskapen om att de gjort en bra affär.  
 

2.4 Utvärdering och utveckling av relationer 
Enligt Monczka et al. (2002) är experter överens om att det inte finns en självklar 
väg att gå vid en leverantörsutvärdering. Det övergripande målet med en 
utvärdering är att minska riskerna och maximera det potentiella värde som finns 
hos en leverantör. Riskerna minskas genom att de leverantörer som inte håller 
måttet sållas ut och tas bort. Att maximera värdet hos en leverantör betyder att 
man genom samarbete och utveckling försöker nå förbättringar som i sin tur leder 
till möjligheter som inte fanns där innan utvärderingen genomfördes. Enligt 
Monczka et al. (2002) menar att en utvärdering kan vara mycket intensiv och 
samtidigt kräva stora resurser. De beskriver ett scenario där ett team av inköpare 
spenderar flera dagar hos leverantören för att genomföra en utvärdering med 
möjligheter för kommunikation mellan de båda parterna.   
 
Bortsett från den självklara roll som utvärderingen har av en leverantörsrelation att 
undersöka om denna håller måttet så finns också ytterligare en mycket viktig 
funktion. Som tidigare nämnts anser Van Weele (2005) att utvärderingen av en 
relation är ett otroligt viktigt verktyg för att stärka banden i relationen. Han 
betonar också vikten av att detta sker tillsammans med det andra företaget för att 
önskade effekter skall kunna uppnås. Utvärderingen som sådan är alltså en del i 
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relationsutvecklingen. Denna i sin tur syftar i slutändan till att möjliggöra för 
företaget att möta nuvarande och framtida affärsbehov genom att förbättra 
leverantörens prestationer och förmågor. 
Prahinski och Benton (2004) delar upp relationsutvecklingen i tre delar som de 
anser vara av central betydelse för en väl fungerande och hela tiden utvecklad 
affärsrelation. 

2.4.1 Indirekta influenser  

Detta handlar om att hjälpa till med utbildning och träning samt att besöka 
företaget. Syftet är att integrera de båda företagen och bidra till en gemensam 
kultur i relationen och ett delat ”språk” bägge parter förstår. Det handlar också om 
dela sina mål och riktlinjer. Prahinski et al. (2004) menar att ju mer information 
som delas och besök som genomförs desto bättre fungerar relationen. Detta har 
också som följd att parterna blir betydligt mer angelägna om att få samarbetet att 
fungera. Studier visar att dessa typer av indirekta influenser förbättrar företagets 
förmåga vad gäller kostnad, leverans, försäljning, cykeltid, design och kvalitet.  

2.4.2 Formalitet 

Prahinski et al. (2004) menar att ett formellt och standardiserat förhållningsätt 
mot sina leverantörer vid utvärderingar ger ett positivt bidrag till samarbetet 
företagen emellan. Visserligen uppvisar detta inte på någon direkt positiv effekt på 
företagets prestationer men ger en möjlighet till en mer effektiv kommunikation 
och ökad förståelse.  

2.4.3 Återkoppling 

Prahinski et al. (2004) anser här att mer tid läggs på ett samarbete med en 
fungerande tvåvägskommunikation. Det är alltså inte eftersträvansvärt med ett 
förhållande där det stora företaget i envälde dikterar utvärderingarna. De anser 
också att om kommunikationen fungerar bra åt bägge håll minskar detta drastiskt 
risken för tvetydigheter. En annan sida är de signaler det sänder till motparten 
huruvida man är intresserade av en öppen dialog. Det finns enligt Prahinski et al. 
(2004) klara bevis för att i relationer där köparen är öppen för diskussioner 
kommer säljaren att bidra till, samt hänge sig åt, relationen och de problem som 
uppkommer på ett helt annat sätt.  
 
Prahinski et al. (2004) menar att dessa tre delar bör användas kontinuerligt och 
parallellt med varandra. Var för sig visar de inte nödvändigtvis på några större 
förändringar i relationen. Det är också viktigt att se det som en långvarig satsning 
då det tar flera år innan man i regel börjar se förändringen av denna typ av arbete.  
Ser vi tillbaka på ovanstående resonemang märker vi att just 
tvåvägskommunikationen och utvärderingen i samspråk med leverantören är en 
nyckel till en framgångsrik relation. Givetvis kan inte allt för mycket resurser 
läggas på leverantörer som är tveksamma val att fortsätta samarbeta med. Monczka 
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et al. (2002) menar att det är mycket viktigt att leverantören tänker i samma banor 
och det finns utsikter för en längre affärsrelation. 
 

2.5 Inköp i framtiden 
Att sia in i framtiden är naturligtvis inte lätt. Men att se vad som kommer att ske 
innan det händer är ofta skillnaden mellan framgång och fiasko. På alla nivåer 
oavsett om det är på kort eller längre sikt finns behovet av att kunna förbereda sig. 
Det kan t.ex. vara underleverantörer som måste veta sina kunders framtida 
försäljningsanalyser för att därefter kunna anpassa produktionen. Dessa 
framtidsanalyser är ofta på kort eller medellång sikt. Men att kunna se hur 
utvecklingen kommer ske och vad vi befinner oss om en 20-årsperiod skulle hjälpa 
företag att lägga fokus på vad som kommer förbli av yttersta vikt även i framtiden. 
Av den naturliga anledning att det är svårt att se vilka trender som kommer att bli 
tongivande bortser flera företag helt ifrån den dessa analyser. Men även om vissa 
analyser kan verka alltför osäkra finns det ändå trender väl värda att nämna.  
 
Supply Chain Management (2007) frågade några experter inom området, aktiva 
inom universitetsvärlden, hur inköp kommer att ha förändrats till år 2082.  
 
James Woudhuysen, professor i prognoser och innovationer på De Montfort 
University i Leicester, menar att affärer och sociala val och prioriteringar kommer 
att driva teknologin, och inte tvärtom. Han menar också att hur inköpet kommer 
att se ut 2082 beror av hur vi lär oss att samarbeta med China och Indien. Mycket 
kommer att handla om inre Kina och ett stort steg blir att arrangera en effektiv 
logistik. James Woudhuysen menar också att videkonferenser hela tiden kommer 
att bli ett allt viktigare verktyg för att minska klyftan och bygga på relationerna, 
framförallt då stora geografiska skillnader föreligger.  
 
Supply Chain Management (2007) tog även upp Martin Christopher, professor 
och chef för ”center of logistics and supply chain management” på Cranfield 
University. Han menar att vikten av nära kontakt blir allt större och vi i framtiden 
än mer kommer se nätverk av företag i nära samarbete. 
 
Att dra några stora växlar av analyser för hur inköpet kommer att se ut om över 70 
år vore överilat, men tendenserna är ganska klara. Inköpet kommer allt mer bero 
av relationer och den enskilda inköparens förmåga att i samförstånd med sin 
motpart göra vad som bäst gynnar de båda företagen.  
 
Andersson och Norman (2002), från Linköpings respektive Lunds universitet, tror 
att framtidens inköp kommer att delas upp nästan helt mellan två olika former av 
leverantörsrelationer. Så som vi ser uppdelningen idag är större delen av inköpta 
produkter genom s.k. kvalificerade leverantörer där man alltmer närmar sig 
varandra. Vissa mindre kritiska produkter köps enligt den traditionella 
inköpssynen och en liten del anskaffas genom vad vi benämner som strategiska 
allianser. Andersson et al. (2002) tror att framtidens inköp mestadels kommer att 
ske inom väl uppbyggda strategiska allianser samt i förhållanden där inget 
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samarbete alls föreligger. Vi kommer alltså att se den typen av relationer där den 
större delen av inköpen görs idag försvinna nästan helt. Avancerade produkter tas 
fram i nära samarbete där underleverantörer är med redan från början i 
produktutvecklingen för att bidra med den specialistkunskap de har. Samtidigt 
köps standarkomponenter in av företag på marknaden som kan erbjuda låga priser 
och snabba leveranser.  
 
Nedan illustreras hur uppdelningen av inköpta komponenter ser ut idag samt hur 
Andersson et al. (2002) tror det kommer att se ut i framtiden.  
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Figur 6 - Uppdelning av inköpta komponenter Andersson et al. (2002) 
 
Vi kan alltså se även här hur betydelsen av samarbete och kommunikation 
kommer att öka i framtiden. Många menar att kommunikationen är den enskilt 
viktigaste faktorn i ett lyckat inköp. I en alltmer globaliserad värld ställer detta 
enorma krav på inköparen att klara av att behandla relationer både sett till sociala 
såväl som kulturella aspekter. Lägg då till minnes vad som nämndes tidigare i 
arbetet att fokus på kulturella skillnader framtill alldeles nyligen varit något som 
företag prioriterat lägre eller inte alls. Att klara av att föra sig i främmande kulturer 
håller på att bli en nyckelförutsättning för inköparen och inget tyder på att detta 
skall förändras i framtiden. Kunskaper om interkulturell kommunikation bör bli 
av högprioritet och många tror att det kommer handla om att effektivisera 
affärsförhållandena i framförallt Asien även i framtiden.  
 

2.6 Interkulturell kommunikation 
Enligt Bjerke (1998) är kulturella skillnader i affärssammanhang ofta något som 
inte läggs någon större vikt vid. Detta trots att den ökade globaliseringen gjort att 
detta borde bli en större aspekt att ha i åtanke. Kulturell inkompetens kan om det 
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vill sig illa bidra till stora förluster inom företaget. Dåliga kontraktsvillkor, 
försämrade kundrelationer eller helt missade affärer kan vara problem som 
uppkommer till en del beroende på kulturella skillnader.  
 
Enligt Bergstedt Sten (2003) består kommunikation av 53 % kroppsspråk, 37 % 
röst och tonfall medan endast 10 % är vilka ord du väljer och betydelsen av dem. 
 
I ett globalt företag där man ofta kommunicerar med personer från andra länder 
tycker många det är smidigt att använda mail. Risken med detta är att man litar 
för mycket på det till nackdel för den personliga kommunikationen. Istället för en 
lång affärsresa är det smidigt att välja att skriva ett långt mail. Eftersom orden 
endast bestod av ca 10 % betyder det att en stor del av budskapet försvinner. Det 
är även lätt att man invaggas i falsk säkerhet eftersom man själv tycker att man 
skrivit allt så tydligt. Det som är tydligt för dig kan vara otydligt för någon annan. 
Långa mail behöver inte automatiskt betyda att budskapet kommer fram tydligare. 
Snabbheten som mail innebär väger inte alltid upp nackdelarna utan vid viktigare 
budskap ska andra kommunikationsmedel än mail användas. Mail är bra att 
använda när man vill ha något skriftligt så man lättare kan bevisa vad som blivit 
överrenskommet. Man ska alltså använda mail som ett komplement och inte som 
ersättning till personlig kommunikation med möten och telefonsamtal.  
 
Som Phillips-Martinsson (1992) antyder gäller det hela tiden att vara på sin vakt 
när man är på besök i andra länder. Inga ansiktsutryck betyder samma sak i olika 
delar av världen. Enkla tecken som ett nickande på huvudet kan betyda något helt 
annat än ”ja” som det gör i Sverige. Det är ofta bristen på dessa kulturstyrda 
faktorer som gör att en förhandling misslyckas. Hälften av alla internationella 
affärer som misslyckas kan härledas till dessa faktorer. Genom att ha med personer 
som har bakgrund och kunskap om de aktuella kulturerna skulle skillnader lättare 
accepteras och kunna förklaras bättre. 
 
Bjerke (1998) tar upp några exempel på faktorer och vanor som är viktiga vid 
interkulturell kommunikation. 
 
Personlig acceptans 
Detta är kanske den viktigaste av de sociala vanorna. Det kan handla om hur man 
hälsar, uppträder vid samtal, kroppsspråk eller bordsskick.  
 
Tid i sociala sammanhang 
Tiden spelar väldigt olika roll i olika delar av världen. I Sverige antar och bör man 
komma i tid. I andra delar är det mer regel att man kommer någon timme för 
sent. Vissa kulturer stressar hela tiden för att hinna med så mycket som möjligt 
medan andra vill diskutera och förhandla i lugn och ro. Påtryckningar för att 
snabbare bli klar kan tolkas negativt i vissa delar av världen. 
 
Vänskap och artighet 
I de flesta delar av världen görs enbart affärer med de man känner och tycker bra 
om. Även om priserna är förmånligare kan man bli nekad ändå. Det är därför 
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viktigt att befinna sig på platsen för att skaffa sig vänner och bli accepterad av 
företaget.  
 
Som sagt finns det många skillnader när man har kontakt med personer i andra 
länder. Den största skillnaden är ju självklart språket. Bergstedt Sten (2003) 
påpekar att engelskan alltmer har tagit över som affärsvärldens internationella 
kommunikationsmedel. Svenskar beröms ofta att prata bra engelska genom att vi 
är uppväxta med engelskan i filmer, text och nuförtiden även med Internet. 
Problemet är dock att hur bra vi än pratar så blir vi aldrig lika bra som personer 
som har det som sitt modersmål. Tvärtom kan detta ibland leda till att vi 
överskattar vår språkförmåga och leda till att det motverkar sitt syfte. Det är ofta 
små saker som är lätta att missa, små men inte alltid obetydliga. Det kan vara 
intonation, förmåga till ordvrängningar och mindre signaler. När man hamnar i 
en sådan situation gäller det att inte bli stressad utan att vända språket till din egen 
fördel. Genom att ställa frågor eller be om förklaringar kan man sänka tempot så 
det passar dig. Detta leder till att motparten får anpassa sig till dig och kanske 
förenkla sina utläggningar vilket leder till att du gynnas medan han till och med 
kan störas av det. 
 
Bergstedt Sten (2003) fortsätter att beskriva problemen som uppstår när man har 
kontakt med icke engelsktalande personer. Då blir det ännu ett steg som ska 
översättas som gör att det ännu lättare blir misstolkningar. Vid internationella 
förhandlingar förekommer alltid språkförbistringar hur hög kunskapsnivån än är. 
Därför gäller det att vara extra vaksam och tydlig vad man säger för att slippa 
onödiga problem. Det man säger är inte alltid exakt det som den andra parten har 
uppfattat. 
 
En annan viktig aspekt som Bergstedt Sten (2003) tar upp är problemen som 
restid och olika tidszoner innebär. När man rest i flera timmar kan man behöva 
vila för att vara fullt förberedd, annars är det lätt att tappa fokus och på det sättet 
ge bort onödiga fördelar i förhandlingar. Studier från Karolinska Institutets 
sömnforskningsinstitut visar att det tar ett dygn för varje timmes tidsskillnad 
innan man är helt återställd. Så det är onekligen en aspekt att ha i åtanke. Det är 
även ett problem vid telefonkonferenser då man måste sitta antingen tidigt på 
morgonen eller sena kvällar vid kontakt med personer flera tidszoner bort. Det blir 
även en långsammare kommunikation då man oftast måste vänta minst en 
arbetsdag innan motparten hinner svara.  
 
Det är även viktigt att ha i åtanke som Bjerke (1998) påtalar, att kulturer inte är 
helt unika utan olika egenskaper lappar över mellan kulturerna. Det finns även i 
alla kulturer individer som personligen är mer lik andra kulturer.  
 
Enligt Schmidt, Conaway, Easton, Wardrope (2007) är miljö och personliga 
faktorer anledningar till hur man reagerar när man kommer till en ny kultur. 
Desto större skillnader det är mellan två kulturerna desto större blir svårigheterna. 
Andra saker som spelar in är hur massmedia hanterar kulturerna. De tar även upp 
ålder, utbildning och personlighet som tre viktiga saker om hur lätt man klarar att 



Teoretisk bakgrund 

30 

anpassa sig till andra kulturer. När man blir äldre får man svårare att anpassa sig 
till nya kulturer och det går långsammare att förstå nya kulturella mönster. Till sist 
spelar personligheten in hur snabbt och bra man klarar att anpassa sig. Man pratar 
om tre olika egenskaper: öppenhet, styrka och positivitet. Öppenhet handlar om 
att man ska vara flexibel och öppen mot andra personer. Styrka är tolerans mot 
otydlighet och envishet. Inom positivitet menas att man ska ha bekräftande och 
optimistiska framtidsutsikter. 
 
Schmidt et al. (2007) tar även upp att det är viktigt med förberedelser inför 
kontakt med nya kulturer. Många gör inga föreberedelser alls utan har alldeles för 
stora förhoppningar och för lite kunskap. Att kunna anpassa sig till kultur är dock 
en långsam process och som ofta handlar om ibland välja att gå på gammal 
kunskap medan man ibland måste lära sig nya vägar att lösa problem på.  
 

2.7 Kinesisk kultur 

2.7.1 Generell kinesisk kultur 

Enligt Bjerke (1998) spelar filosofi en stor roll i den kinesiska kulturen. Det är 
dock svårt att hitta en klar uppdelning mellan just filosofi och religion. 
Tankesättet att det finns en positiv och negativ sida av allting genomsyrar en kines 
liv. Konfucianism är en utbredd filosofi i Kina som påtalar dessa regler och 
värderingar:  
 

• Hårt arbete 

• Sparsamhet 

• Lydnad 

• Tålamod 

• Uthållighet 

Dessa värderingar ska följas genom respekt för hierarkin och att man ska anstränga 
sig att skaffa sig färdigheter och utbildning. En annan viktig del inom 
konfucianismen är att familjen är viktigare än individen. Familjen ger även en 
trygghet för kineserna vilket är en stor anledning till att det kinesiska 
familjesystemet är så viktigt. Detta speglas även in på arbetslivet där man alltid 
försöker göra det gemensamma bästa istället för individuellt förverkligande. Man 
märker även detta i affärslivet då många företag är familjeföretag, just för att de då 
känner trygghet. Kineser jobbar som sagt hellre i grupp, men grupperna får inte bli 
för stora. En gruppstorlek ungefär lika stor som en familj är att föredra.  
 
Bjerke (1998) fortsätter att ta upp att sparsamhet är viktigt, för att förbereda sig på 
hårdare tider längre fram. Pengar är viktigt för kineserna, och att ha en 
förmögenhet. Kinesiska kulturen är materialistisk och ha en stor förmögenhet 
anses framgångsrikt. Pengar och pris är som sagt viktiga för kineserna. Problemet 
blir att ofta kvalitén blir lidande och det är dåligt med kvalitetskontroll på 



Teoretisk bakgrund 

31 

arbetsplatserna. Kineserna är flitiga och arbetar alltid stenhårt. Detta gäller i hela 
hierarkin från arbetare till chef. Detta kan ha sin grund i övervakning. I Kina är 
det vanligt med övervakning på arbetsplatserna och cheferna spenderar mycket av 
sin arbetstid på att hålla koll vad arbetarna gör. Detta anses dock inte vara någon 
nackdel från arbetarnas synsätt, det är så vanligt och alla kineser förväntar sig det. 
Unga kineser, både män och kvinnor, är måna om att göra karriär. De sätter hård 
press på sig själva och gör de inte karriär ser de själva det som ett misslyckande.  
 
Lasserre och Schütte (1995) tar upp att kineserna ofta har ett kortsiktigt tänkande 
då de ofta bara tänker finansiellt och pengar. Utländska företag bör dock inte 
arbeta kortsiktigt med kinesiska företag eftersom det tar lång tid att bygga upp sina 
relationer. I Kina är inte tid detsamma som pengar.  
 
Enligt Bjerke (1998) är kineserna snabba på att anpassa sig när det kan leda till 
företagsekonomiska fördelar. Man ska dock inte tolka detta som att man främjar 
kreativitet och innovationsförmåga. Det är snarare tvärtom, de trycker hellre ner 
individuella initiativ. Bristen på kreativitet gör att kineserna oftare imiterar andra 
som man redan sett fungerar bra.  
 
Lasserre et al. (1995) hävdar att auktoritet samt respekt för äldre personer är en 
viktig del i den kinesiska kulturen. Ålder antas inte bara medföra vishet utan äldre 
personer får naturligt rätt att ge order till yngre. Det är även acceptabelt att 
undanhålla information för att öka eller behålla sin makt. Öppenhet anses tvärtom 
vara en svaghet i den kinesiska kulturen.  
 
Lasserre et al. (1995) tar upp att Kina mycket är uppbyggt med relationer av olika 
slag. Detta kallar kineserna för guanxi. Det bygger på att man måste ha en god 
relation innan man kan börja göra affärer. Det kan även gälla inom familjen, att en 
rik medlem hjälper den fattiga medlemmen. Det är även vanligt att man använder 
dessa kontakter inom familjen för att skaffa jobb m.m. Det är alltså viktigt för en 
kines att känna tillit till den man gör affärer med. Enbart ett gemensamt 
affärsintresse räcker inte till. Finns inte gemenskap med dialekt eller födelseort tar 
det mycket längre tid att bygga upp tillit till motparten. Har man inte bra och 
inflytelserika kontakter är det omöjligt att göra affärer i Kina. 
 
Enligt Bjerke (1998) är det viktigt för kineser att inte ”tappa ansiktet”. Att inte 
skämma ut sig offentligt eller förlora sin prestige är viktigt för kineserna. Genom 
detta har kineserna ofta svårt att erkänna misstag eller be om hjälp för att klara en 
sak. De gillar inte heller att bli tillsagda hur saker och ting ska göras och 
framförallt inte offentligt. Motsatserna blir då att öka sin prestige genom att t.ex. 
jobba i ett stort och bra företag eller att umgås med inflytelserika personer. 
 
Bjerke (1998) tar även upp att kineserna ofta är vidskepliga. Inför viktiga beslut 
söker de gärna efter gynnsamma tecken. Genom att vara vidskepliga anser de sig 
mildra konsekvenserna om det råkar bli ett misslyckande.  
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2.7.2 Kommunikation 

Enligt Kwintessential (2009) är språket det största problemet vid kontakt med 
Kina. Även om det ofta finns ett fåtal som pratar engelska är det ofta personer utan 
ytterligare kunskap om ämnet. Detta medför att man nästan alltid måste prata 
genom en tolk. Tolk försvårar och gör att det tar längre tid. Det finns alltid 
information som försvinner genom en tolk och det uppstår problem för båda 
parter. Utgå aldrig ifrån att kineserna förstått direkt utan det är viktigt att man 
hela tiden kollar upp att de förstått vad man sagt flera gånger.  
 
Andra problem som International Business Etiquette (2009) tar upp är att 
kineserna har svårt att säga ”nej”. Att säga ”nej” ses lite som att tappa ansiktet och 
pinsamt. Man ska vara noggrann på fraser som ”kan bli svårt” och ”ja, troligtvis” 
då dessa ofta betyder att de inte kommer klara av det. Det är även svårt att 
förmedla dåliga nyheter till kineser utan att det förstör relationen. Till detta kan en 
mellanhand som har kunskap om den kinesiska kulturen vara viktig för att kunna 
berätta det på ett lämpligt sätt utan att kineserna tar illa upp så det skadar 
relationen.  
Kineserna använder inte kroppsspråk lika mycket som t.ex. amerikanarna. Det är 
därför viktigare att vara uppmärksam på småsaker som kineserna gör för att 
uttrycka sig. Gör man inte detta kan de lätt misstolkas.  
 

2.7.3 Affärsetikett 

Kwintessential (2009) tar upp att man ofta blir bjuden på storslagna middagar 
med många olika rätter. Man ska tänka på att aldrig börja äta innan värden. Det 
bästa då är att äta lite av varje rätt, men ät inte upp allt. Äter man upp allt kan det 
tolkas som man fortfarande är hungrig och att maten inte räckte. Alkohol dricks 
oftast mycket i Kina. Ofta serveras lokal öl och annan alkohol, värt att tänka på är 
att den oftast är ganska stark. Det är inte heller oartigt att smaska och rapa, det ses 
tvärtom mer som en uppskattning av maten. Sedan är rökning mycket mer 
tolerant överallt i Kina. Att lämna dricks var tidigare ovanligt i Kina men det 
börjar de senaste åren bli mer och mer vanligt även på kinesiska restauranger. 
 
International Business Etiquette (2009) beskriver även att den största 
västerländska förändringen man märker i Kina är klädstilen. Oftast används 
kostym, men man får även tänka på hur vädret är. Det kan skilja stort i olika delar 
av Kina. Viktigast är att man har på sig något stiligt eftersom det utstrålar välstånd 
och det är något kineser beundrar. När det inte är affärsmöten kan man bära jeans. 
Kvinnor ska tänka på att inte klä sig för utmanande då det kan tolkas stötande av 
kineser.  
Det är även lämpligt att inte peka eller använda händerna för mycket. Detta kan 
ofta tolkas negativt av kineser. En annan sak att ha i åtanke om man är gäst är att 
man alltid bör komma i tid eller för tidigt.  
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2.7.4 Förhandling 

Enligt Bergstedt Sten (2003) är kineserna duktiga förhandlare. De har lågmäld 
attityd, men är skickliga, strategiska och professionella. Kineserna är duktiga på att 
ta vara på information och fakta som kommer upp och dra fördelar utav det. De är 
formella och hövliga. För kineserna är det viktigt att vara artig och visa respekt. 
Kineserna förhandlar alltid i grupp, ofta finns en äldre man med som inte pratar 
engelska. Det är dock han som tar besluten så det är viktigt att visa honom 
respekt. Det är även viktigt att veta att personerna du ska förhandla med har 
mandat för det. Annars kan det bli att de ser förhandlingen som information som 
de sedan ska föra vidare uppåt i hierarkin. Detta är något som ofta kännetecknar 
en kinesisk förhandling just att allt hela tiden måste förankras högre upp innan 
beslut kan fattas. En annan sak som är viktig att tänka på vid en förhandling i 
Kina är att det tar alltid längre tid än man tror. De anser att man måste ha en bra 
relation för att kunna ha ett bra samarbete. Därför vill de gärna ha långa möten 
där man bara lär känna varandra innan affärssamtal kommer på tal. När man väl 
har en bra relation kan dock förhandlingarna gå snabbt. I Kina är det viktigt att se 
till att man får skriftliga avtal. Man bör skriva dem detaljerat och precist eftersom 
Kina har en dålig civillagstiftning. Kineserna själva anser inte kontrakt och avtal 
vara särskilt viktiga utan för dem är relationen och att man har tillit för varandra 
viktigare. 
 
Enligt Bjerke (1998) antar kineserna hela tiden att man ska få lite extra. T.ex. om 
man köper grönsaker på marknaden förväntas försäljaren lägga till några extra 
gratis. Det är därför en fördel att från början bygga in en marginal i sitt pris för att 
kunna ge denna del vid slutpriset. Genom att de får igenom detta tillåts dem att 
inte tappa ansiktet i förhandlingen.  
 
Viktigaste sakerna att tänka på inför en förhandling i Kina är enligt Bergstedt Sten 
(2003): 
 

• Att visa respekt och ödmjukhet 

• Förbered mycket detaljerad information innan förhandlingen 

• Håll en lågmäld samtalston 

• Att hela tiden behålla tålamodet  

2.8 Japansk kultur 

2.8.1 Generell japansk kultur 

Enligt Bjerke (1998) är Japan i grunden ett feodalt samhälle. Japanerna är väldigt 
rangmedvetna. Högre rankade personer förväntar sig att få respekt från personer 
som står lägre i rank. De visar inte bara hierarkisk respekt utan även ålder gör att 
man blir högre rankad. Vikten av att göra karriär börjar redan under utbildningen. 
Det är viktigt att komma in på prestigefyllda universitet för att kunna lyckas 
senare.  
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Bjerke (1998) fortsätter att japanernas kanske största styrka är att de är lojala och 
hårt arbetande. De är även vana att leva med knapphet. Detta har bidragit till att 
människor känner starkare grupporientering. Det har även utvecklat 
kvalitetstankesättet som är viktigt i Japan. I den japanska kulturen finns en passion 
för litenhet och hantverksskicklighet. Detta har medfört att de känner större 
ansvar inom kvalitet, minimering av avfall och energikonservering m.m. Japanska 
chefer använder ofta kvalitetscirklar och program för att reducera antal fel gjorda 
till noll. De är även noga med resursförbrukning, både av rörelser och också tid. 
Just-In-Time och andra åtgärder är vanligt förekommande i Japan.  
 
De har även ett synsätt där samutveckling med kunder är viktigt enligt Bjerke 
(1998). De ser inte heller någon större skillnad på beslut och genomförande utan 
dessa överlappar oftast varandra. Japanska kulturen är även mer processinriktad än 
de flesta andra kulturer. De fokuserar alltså på andra saker än enbart resultat. 
Japaner värdesätter även försiktighet högt och ogillar osäkerhet. Japanerna är måna 
om att vara omtänksamma och inte bara rusa på för att ha full koll på alla 
situationer.  
 
Bjerke (1998) tar även upp faktumet att en annan del av den japanska kulturen är 
att de ofta inte värdesätter logiskt tänkande. Tvärtom kan det användas 
nedsättande att vara alltför logisk. Det som istället föredras är intuition. Här 
kommer även det in med hierarkin att intuition fås genom erfarenhet och ålder. 
Förnuft är en annan faktor som har även svagt fäste i Japan. Detta har bl.a. sitt 
ursprung i skolorna, som mest matar studenterna med fakta och inte 
diskussionsfärdigheter. Detta beteende medför ofta att beslut tas beroende på vad 
majoriteten tycker och inte efter en logisk analys. 
 
Enligt Trompenaars och Hampden-Turner (1997) är den japanska kulturen 
grupporienterad som en familjekultur. Saker som kännetecknas av en sådan kultur 
är: 
 

• Personlig kontakt är viktig, nära relationer ansikte mot ansikte.  

• Atmosfären på arbetsplatsen liknar den som finns i hemmet. Man umgås 
gärna efter arbetstidens slut för att bygga upp en företagslojalitet.  

• Gruppen är det viktigaste. Det pratas om gruppansvar snarare än 
individuellt ansvar.  

• Att ta hand om varandra på företaget anses vara viktigt. Att det finns en 
allmän glädje och välstånd är något som det strävas emot.  

 
Detta medför även att japanska personer värderar ordning och harmoni inom 
gruppen högre än egenskaperna eller personliga drag som en speciell medlem har. 
Konsekvenserna av detta är att alla litar på varandra inom gruppen. En direkt 
konsekvens av detta är att det i Japan sällan förekommer rättegångar då det skulle 
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medföra en öppen konflikt. Uppkommer problem anlitas oftare en medlare för att 
lösa konflikten internt.  
 
Ett annat stort kännetecken för den japanska kulturen är enligt Bjerke (1998) 
långsiktigheten. Det finns i hela ledet från aktieägare till anställda. Anställda 
känner ett stort engagemang mot platsen de jobbar på. En annan sak som gör 
Japan speciellt är att de ibland utnyttjar livstidsanställningar. Detta främjar även 
lojaliteten gentemot företaget och skapar ett starkare band mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Fördelar med detta är att företaget kan investera i utbildning för den 
anställde utan att riskera att han senare lämnar för ett annat företag. En negativ 
aspekt kan vara att man sällan får in nytänkande i företaget.  
 

2.8.2 Kommunikation 

Enligt Bjerke (1998) är det viktigaste att tänka på när man kommunicerar med 
japaner att de har ett annat synsätt på orden ”ja” och ”nej”. En japan säger aldrig 
”nej” direkt, det skulle ses som en förolämpning. Ett ”ja” i början av en diskussion 
ska dock oftast tolkas som att det är ok att fortsätta diskussionen. De anser att det 
blir trevligare stämning genom att säga ”ja” i början även om de egentligen tycker 
något annat. I Japan kan det därför i vissa lägen vara viktigare hur någonting sägs 
än vad som sägs. Några exempel på engelska uttryck som lätt kan missuppfattas är: 
 

• ”Yes” betyder ofta ”jag förstår” eller ”jag håller med”. Det kan dock också 
ibland betyda ”nej”. 

• ”I understand” och ”I see” kan betyda ”jag ska utföra det” eller ”jag håller 
med” men det kan även betyda ”nej”. 

• Ordet ”problem” används ofta för att undvika att säga ”nej” 

 
Enligt Kwintessential (2009) är Japan det land där det är svårast att kommunicera 
eftersom de är väldigt restriktiva med att visa känslor, ansiktsuttryck och liknande. 
Därför blir den viktigaste egenskapen att lära sig förstå det underliggande 
budskapet i det som sägs. Det är en nödvändighet att fråga japanerna om samma 
sak flera gånger för att konfirmera att de verkligen förstått. Att de sedan även ofta 
har begränsad engelskkunskap gör kommunikationen än svårare. 
 

2.8.3 Affärsetikett 

Enligt Kwintessential (2009) är det viktigaste att alltid vara artig och visa respekt 
för motparten. Sedan är middagar en viktig del av affärskulturen i Japan. Det är 
därför oartigt att tacka nej och bör alltså undvikas i största möjliga mån. Man bör 
även lämna lite mat kvar på tallriken när man ätit upp för att visa att man blivit 
mätt. Dricks är något som inte förekommer särskilt ofta på japanska restauranger 
utan förutsätts redan ligga i priset.  
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International Business Etiquette (2009) tar upp att även drickandet under en 
middag är viktigt. Man ska aldrig hälla upp sitt egna glas utan låta någon annan 
göra det. Även klädsel sätts stor vikt vid för japaner. Det är därför viktigt att alltid 
klä sig stiligt så japanerna blir imponerade, mörk kostym är att föredra. Att peka 
anses vara fult och visa brist på respekt och bör undvikas. Gåvor är vanligt 
förekommande i Japan, när du tar emot någonting i Japan bör det göras med båda 
händerna. Detta gäller allting även visitkort.  
 

2.8.4 Förhandling 

Enligt Bergstedt Sten (2003) är japanerna formella vid förhandlingar. Det är 
nästan så att innehållet kan bli lidande bara för att man ska följa olika ritualer. 
Japan är också extremt hierarkiskt. Män värderas högre än kvinnor och 
utlänningar står lägre än inhemska japaner. De är måna om att bygga långsiktiga 
relationer, detta gör att de är noggranna med att lära känna den andra parten och 
bygga upp en relation innan affärer inleds. Man ska därför alltid planera in längre 
tid för en japansk förhandling än någon annan för det drar alltid ut längre på tiden 
än man från början tänkt. Den starka hierarkin bidrar även den till långsammare 
förhandlingar då allt hela tiden måste förankras högre upp. Japanerna är oftast 
väldigt många personer i sina förhandlingar. Detta försöker de dra fördelar av 
genom att ha långa förhandlingar i följd.  
 
Bergstedt Sten (2003) fortsätter att skriva att det verkligen är viktigt att inte ”tappa 
ansiktet” i Japan. Detta är viktigt att tänka på under förhandlingar då man aldrig 
får genera eller demonstrera att någon haft fel offentligt. Gör man detta på ett fel 
sätt kan man räkna med att förhandlingen är förstörd. Behöver man arbeta fram 
kompromisser kan det vara en fördel att säga att idéerna kommer från 
huvudkontoret eller liknande för att låta japanerna få lite distans till kritiken. De 
har även ett annat synsätt på skriftliga avtal. För japanerna är avtalet som skrivs 
bara det som speglar vad som tänktes den dagen avtalet skrevs. Om 
omständigheter ändras under tidens gång känner de ingen bundenhet till avtalet, 
utan ändras omständigheterna bör även avtalet ändras. De anser att ett kontrakt 
mer är en överrenskommelse till att ett samarbete ska ske än ett bindande 
instrument. 
 

2.9 Amerikansk kultur 

2.9.1 Generell amerikansk kultur 

Enligt Bjerke (1998) är det viktigt att ha i åtanke att USA är ett stort land och det 
finns skillnader mellan regioner inom landet. Likheter inom hela landet finns 
självklart även dem.  
 
För amerikanarna är det viktigt att kunna skilja på arbete från fritid enligt Bjerke 
(1998). Arbete ska utföras för att kunna leva medan fritiden ska vara avkoppling 



Teoretisk bakgrund 

37 

från arbetet. Den amerikanska kulturen betonar aktivitet och arbete, den är 
mycket görandeorienterad. Fraser som ofta används ”Få saker och ting gjorda” och 
”Låt oss göra någonting åt det”. Dessa värderingar, att man måste jobba hårt för 
att uppnå sina mål, kommer en del från immigranter som för dem var nödvändigt 
för överlevnad. Amerikaner tror alltså att inget mål är för svårt att uppnå. Allt 
handlar bara om att anstränga sig tillräckligt hårt. Om personer inte uppnår 
resultat bör dessa personer förflyttas eller avskedas. Misslyckas någon kan personen 
i fråga anses inte försökt tillräckligt mycket, är lat eller t.o.m. oduglig. Enligt den 
amerikanska kulturen bör befordran och betalning bör utgå från utförda 
prestationer.  
 
En viktig del i den amerikanska kulturen är juristtraditionen som finns. Bergstedt 
Sten (2003) skriver att det går ca 270 invånare på varje jurist i USA. De anlitas 
väldigt mycket, både vid kontraktsskrivningar men även om det finns en chans att 
stämma någon och få skadestånd. I USA är skriftliga avtal och kontrakt enormt 
viktigt. Dessa skrivs detaljerat och formalistiska för att försäkra sig om att man inte 
ska kunna bli stämd. Det är bättre att skriva ner några fler saker för att försäkra sig 
om att vara på den säkra sidan.  
 
Enligt Bjerke (1998) är amerikanarna mer framtidsinriktade än riktade åt det 
nuvarande. En positiv egenskap som tas upp är förmågan att göra något som är 
mindre trevligt idag för att det ska bli bättre längre fram. Amerikanerna är också 
väldigt noggranna med tiden. De anser att ”tid är pengar” därför planeras det 
noggrant för att inte slösa bort den. Detta bidrar till att de oftast är kortsiktiga i 
sina affärsstrategier.  
 
Ferraro (1994) skriver att USA är ett samhälle där ungdomlighet uppskattas. Detta 
har en direkt koppling till framtidstänket som tidigare togs upp. Ingen amerikan 
vill bli kallad gammalmodig, man ska dock inte förväxla det med att vara 
konservativ. Det kan vara modernt att vara konservativ, detta särskilt om någon 
aspekt av den amerikanska livsstilen hotas.  
 
Det viktigaste kännetecknet inom amerikansk kultur är enligt Ferraro (1994) den 
individuella personens värde som inkluderar initiativtagande, självhävdande, 
personliga prestationer och ansvar. Egenskaper som kännetecknar individuella 
kulturer som den amerikanska är: 
 

• Kärnfamiljen är viktig 

Relationen man - hustru är den centrala i amerikansk kultur. Det läggs även 
mindre vikt på barnens lydnad, alla förväntas ta hand om sig själva. 
 

• Privata åsikter uppskattas 

Man anser att alla har rätt till egna åsikter och ett privatliv. 
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• Självorientering och självmotivering 

Beteendet bestäms i mycket hög grad av hur man uppskattar jaget. Man antas vara 
självmotiverad om man har ett egenintresse i affärerna.  
 

• Frihet och variation är viktigt 

Det är viktigt med frihet och variation i arbetet. Individerna ska själva kunna välja 
hur saker ska lösas.  
 

• Egna initiativ uppskattas 

Företagets egna policys och praxis bör ge utrymme för egna initiativ. Man ska 
kunna fatta egna beslut, utveckla sina egna idéer och lösa sina egna problem. 
 

• Individuella belöningar 

Amerikaner anser att det är individer som utför arbetet och ska därför även belönas 
som det. Det är även generellt mer negativa till kollektivism och samarbete. 
 
Enligt Bjerke (1998) är en karriär inom affärssammanhang den huvudsakliga 
vägen för att klättra i samhället ur andra personers synsätt. Det är även viktigt med 
bra utbildning och kunskap. Studenter relateras ofta positivt till makt och 
ekonomiskt välstånd. När amerikaner träffar en ny person frågar han ofta först om 
personens sysselsättning. I USA är det stor betoning på fri konkurrens, man tycker 
att konkurrens stimulerar till högkvalitativa resultat. Det är stark hierarki i USA, 
de pratar ofta om lagkänsla, men det är tydligt vem som är chef. 
 

2.9.2 Kommunikation 

Kwintessential (2009) skriver att amerikanare pratar ofta om ”tid är pengar” vilket 
medför att amerikanare ibland kan uppfattas som otåliga. De är dock öppna och 
tar gärna upp frågor för att reda upp problem som kan uppkomma. De kan ibland 
uppfattas som aggressiva och till och med ohyfsade eftersom de vill hålla det kort 
och koncist för att inte slösa på tiden. Att använda onödigt många ord för att 
uttrycka sig tycker amerikanarna bara är tidsslöseri. Det kan därför uppkomma 
problem vid diskussioner när amerikanen tycker det är ett dödläge så kan han 
avbryta för att ställa en direkt fråga till dig om något annat. Detta kan av andra 
uppfattas som han avbryter diskussionen. I USA anses detta inte det dåligt utan 
tvärtom som en positiv egenskap att kunna gå vidare till nästa punkt.  
 
Man kan tolka amerikanerna som artiga och vänliga vid första anblicken. De 
frågar alltid hur man mår, ha en bra dag etc. Detta ska dock inte ses som att de vill 
bilda någon direkt vänskap med dig utan det är bara en del utav språket. 
Amerikaner är som sagt mycket öppnare än svenskar och de kan ibland ställa 
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personliga frågor redan i början av en relation. Detta kan kännas konstigt när man 
tycker att man inte riktigt känner varandra tillräckligt bra än.  
 

2.9.3 Affärsetikett 

Ferraro (1994) påtalar att punklighet är en faktor som värderas högt i USA, låter 
man någon vänta tas det som en förolämpning eller som ett tecken på bristande 
ansvar. Kommer man sent förväntas en godtagbar ursäkt.  
 
Kwintessential (2009) anser att det är svårt att generalisera klädkoden i USA. Det 
skiljer mycket mellan olika regioner och på stadsstorlek. Ofta klär sig de som bor 
mer österut mer formellt. Det bästa är dock att höra sig för om någon tidigare 
varit där och hur den personen uppfattade det. Måltider ses ofta som en 
förlängning utav mötet, därför pratar man ofta affärer även där. Det är dock 
självklart tillåtet att även prata om mer sociala saker här. 
 
International Business Etiquette (2009) tar upp att man alltid hälsar på alla 
personer med ett fast handslag både vid hälsning och vid avsked. Visitkort byts 
oftast direkt när man träffas. Amerikaner diskuterar gärna sport, jobb och vart 
man kommer ifrån. Man bör dock undvika att prata om politik, religion och lön 
om du inte lärt känna personen riktigt bra. En annan sak är att man bör fråga om 
tillåtelse att röka för många anser det vara socialt oacceptabelt och sedan är det 
olagligt på vissa platser. Samma sak gäller för alkohol, inom vissa familjer och 
kretsar anses det oacceptabelt därför bör man fråga innan man erbjuder alkohol.  
 

2.9.4 Förhandling 

I USA är enligt Bergstedt Sten (2003) fokus i affärer på priser och kostnader. 
Amerikanarna är raka, positiva, entusiastiska, informella och inte alls konflikträdda 
under förhandlingar. De använder informellt tilltal, ofta förnamn, precis som 
svenskar.  
 
Bergsten Sten (2003) tar upp några punkter som Roger Dawson (1996) skrivit 
som beskriver amerikanska förhandlare enligt dessa punkter: 
 

• Väldigt raka i sin kommunikation 

• Kommer inte med extrema krav i inledningen 

• Illa berörda av känsloyttringar 

• Kortsiktig syn på resultatet 

• Tycker inte om tystnad 

• Hatar att erkänna att de inte vet 

Risktagande uppmuntras mycket i USA skriver Bergstedt Sten (2003). Därför drar 
de sig inte för att snabbt komma till avslut. Man kan lätt uppfatta amerikaner som 
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högljudda och aggressiva. Man ska dock aldrig ta något de säger personligt utan 
det som sägs under en förhandling stannar där. De har inte stort behov att skapa 
konsensus kring många beslut. Det som är bäst för dem är det de hela tiden strävar 
efter. Amerikaner utgår från att allt är förhandlingsbart. Varje anbud får alltid 
minst ett motbud. Det är därför viktigt att inte komma med sitt slutbud i början 
av förhandlingen. Det är även viktigt med snygga och välarbetade powerpoint-
presentationer. När man presenterar sig själv och sitt företag ser man ofta det som 
en möjlighet att imponera.  
 

2.10 Kulturella dimensionsindex 
Professor Geert Hofstede presenterar på sin officiella hemsida kulturella 
dimensionsindex som är baserade på information som samlats in mellan åren 1967 
till 1973. Först presenteras varje index och hur det skall tolkas. Därefter följer en 
presentation av varje lands specifika resultat. Vi tog med Sverige som en referens. 
 
Maktfördelningsacceptans(PDI) 
Detta index betecknar vilken acceptans som finns i landet för att makt fördelas på 
ett ojämnlikt sett. Det definieras underifrån och inte från dem som i själva verket 
gynnas av den ojämna maktfördelningen. Detta index antyder att den ojämnlika 
maktfördelningen har en lika stor acceptans hos dem som följer makthavarna såväl 
som hos makthavarna själva.  
 
Individualism(IDV) 
Individualism står här mot kollektivism. Ett högt index kännetecknar en utpräglad 
individualism i landet där individer förväntas att se till sig själva och den närmsta 
familjen. Ett lågt index står då tvärtom för att man redan som nyfödd integreras in 
i starka grupper, ofta representerade av släktrelationer som går långt förbi de 
närmsta familjemedlemmarna. I dessa grupper känner man en stark lojalitet mot 
medlemmarna och skyddar dessa mot hot utifrån. 
 
Maskulinitet(MAS) 
Maskulinitet kontra femininitet betecknar skillnaden i könsrollerna i respektive 
land. Kvinnors värderingar är mer jämlikt fördelade i världen än männens är. Den 
maskulina rollen sträcker sig allt ifrån utpräglad självsäkerhet och stark 
tävlingsinstinkt till den klassiska feminina rollen karakteriserad av ödmjukhet och 
omhändertagande. Här bör dock betonas att ett högt maskulinitetsindex inte 
enbart står för att män i dessa länder har vad vi betecknade som en maskulin syn. 
Även kvinnors värderingar får en prägel av tävlingsinstinkt och självsäkerhet, dock 
som tidigare nämndes påverkas inte kvinnors värderingar till lika stor del som 
männens. Ju högre index desto större skillnader uppvisar alltså män och kvinnor i 
sina värderingar. Ett lågt index står för en lika syn mellan könen. 
 
Osäkerhetsundvikande(UAI) 
Detta index står för vilken tolerans det finns i samhället för osäkerhet och 
tvetydighet. Sammanfattat kan man säga att det står för individens sökande efter 
sanningen. I länder med lågt index finns en acceptans för att ostrukturerade och 
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osäkra situationer kan uppkomma. Tvärtom kan det ofta visa sig i ett lands 
lagstiftning och strikta regler då ett högt index föreligger. Dessa individer har 
också ofta en lägre tolerans för åsikter som skiljer sig från sina egna än vad man 
kan se hos individer med ett lågt index. Ett lågt index gör också att individer inte 
förväntas att uttrycka åsikter öppet på samma sätt som sin motpart.  
 
Långsiktighet(LTO) 
Ett högt index står för uthållighet och långsiktighet. Ett lågt index kännetecknar 
respekt för traditioner, viljan att uppfylla sociala åtaganden och viljan att ha ett bra 
anseende.  
 

2.10.1 Kina 

 
Figur 7 - Kinesiskt kulturindex 
 
Av PDI kan vi utläsa att i Kina finns en hög acceptans för en ojämn 
maktfördelning. IDV säger att det finns ett utbrett kollektivt tänkande och 
individen har sällan eller aldrig första prioritet. Man har ett relativt högt MAS- 
index vilket betecknar hög tävlingsinstinkt och självsäkerhet. Vad gäller nästa 
index vilket är UAI, som står för osäkerhetsundvikande, har Kina en ganska snarlik 
nivå som de andra länderna vilken endast frångås i Japan. Slutligen har Kina ett 
LTO som är extremt högt. Det finns ett väl utbrett långsiktighetstänkande vilket 
går igen i nästan allt i Kina, speciellt i affärer.  
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2.10.2 Japan 

 
Figur 8 - Japanskt kulturindex 
 
Även i Japan finns en relativt hög acceptans för ojämnlik maktfördelning i 
samhället. Individualiteten är betydligt mer utbredd än i det kinesiska grannlandet 
men ändå inte lika mycket som i större delen av västvärlden. MAS- indexet är 
mycket högt i Japan vilket kännetecknar en något ojämlikt samhälle mellan könen 
och med invånare som drivs av en mycket stark tävlingsinstinkt och vinnaranda. 
Som nämndes ovan är Japan det land som frångår de andra fyra i UAI- indexet. 
Här är osäkerhetsundvikandet mycket utbrett och man tar till många medel för att 
allt ska gå enligt planerna. Slutligen har även Japan ett utpräglat långsiktigt 
tänkande, men något mindre än sina Kinesiska grannar.   
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2.10.3 USA 

 
Figur 9 - Amerikanskt kulturindex 
 
I USA har man en lägre tolerans mot en ojämlik maktfördelning än i Asien 
generellt. Individualiteten är mycket utpräglad och kollektivet är här något som 
sällan betonas. MAS- indexet är i nivå med Kina men något lägre än i Japan. Det 
finns alltså likt i Kina ett tävlingsinriktat tänkande i kombination med ett samhälle 
som inte är helt likställt mellan könen. Osäkerhetsundvikandet är relativt lågt. 
Även LTO- indexet är relativt lågt och i USA betonas till större del vikten av det 
egna anseendet. 
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2.10.4 Sverige 

 
Figur 10 - Svenskt kulturindex 
 
Sverige har överlag stora likheter med USA men dock inte fullt ut. Det finns ett 
relativt lågt stöd för en ojämlik maktfördelning, t.o.m. något lägre än den i USA. 
Individualiteten är hög. Något lägre än i USA men högre än den vi återfinner i 
Japan. MAS- indexet är det som särskiljer Sverige mest i jämförelse med de andra 
tre länderna. Här präglas inte folket av den starka självsäkerhet och tävlingsanda 
som vi återfinner i framförallt Japan, men även i Kina och USA. 
Osäkerhetsundvikandet ligger i nivå med Kina och USA. Slutligen ser vi ett 
långsiktigt tänkande i nivå med det som uppvisas i USA, dvs. långt under det vi 
återfinner i Kina i synnerhet och i Asien överlag i allmänhet.  
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3 Genomförande 
3.1 Övergripande angreppssätt 
Denna studie börjades med en inläsning på ämnet för att få en övergripande bild 
över vilka problem som uppkommer. Studien kommer bygga på både teori och 
empiri . Det kommer hänga tätt samman genom hela undersökningen. Dessa delar 
kommer tillsammans bygga upp en grund för att kunna förklara problem samt 
finna lösningar.  

Vi har valt att göra denna studie utifrån en deduktiv ansats. När man använder en 
deduktiv ansats menas att man utgår ifrån generell och accepterad teori som 
utgångspunkt. Sedan använder man sig av denna för att hitta förklaringar till 
problem som uppkommer under studiens gång.  

Eftersom det redan fanns mycket teori om ämnet fann det sig logiskt att utgå från 
den befintliga teorin för att utforma arbetet. Vi använde sedan detta för att göra en 
jämförelse hur verkligheten såg ut i jämförelse med teorin.  

En viktig sak att tänka på vid användande av deduktiv ansats är ha ett kritiskt 
förhållningssätt. Detta gjorde vi genom att utforma frågorna så lite ledande som 
möjligt. Genom det fick respondenten först svara fritt och efteråt kunde 
följdfrågor komma.  

3.2 Val av undersökningsmetod 
Vid val av undersökningsmetod hade vi två olika metoder som skulle kunna 
tillämpas. Det var antingen kvalitativ eller kvantitativ. Vi hade från början tänkt 
oss en blandning med en kvalitativ metod vid intervjuer av personer vi hade 
möjlighet att prata med och en kvantitativ för att få en övergripande bild. Sedan 
visade det sig att det skulle vara svårt att få ihop tillräckligt med kompetent folk 
för att en kvantitativ metod skulle vara försvarbar. Vi tycker även att 
undersökningen blir mer intressant när man har en större möjlighet att gå in på 
djupet hos varje respondent. Kvalitativ metod gav oss även större utrymme att 
komma in på saker som man tidigare inte tänkt på som kunde vara till nytta för 
arbetet. Genom detta ökade vi därför flexibiliteten i vår undersökning. Vi ändrade 
aldrig frågeformulären men vi ställde olika följdfrågor för att få fler personer att 
komma in på saker vi ville ta reda på. Därför bestämde vi oss för att enbart 
använda en kvalitativ metod. 

Den kvalitativa metoden gör att det är lättare att få en mer djupgående studie då 
man har en större möjlighet till diskussion med intervjurespondenten.  

En nackdel med vår metod skulle kunna vara att vissa generaliseringar ibland 
måste göras på otillräckliga grunder. För att minska detta problem försökte vi få in 
så många kvalitativa intervjuer som tiden tillät samt personer med olika bakgrund.  

Ett annat problem som uppkommer är tolkning av svaren. Det gäller att vara 
noggrann så man tolkar det som sägs på ett korrekt sätt. Svaren bör tolkas som 
man tror är enligt respondentens uppfattning. Detta kan vara svårt men gäller att 
försöka vara konsekvent.    
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3.3 Litteraturstudie 
Teorin som framställs i arbetet ska ligga till grund för att det ska gå att kunna 
beskriva och tolka arbetet. Genom teorin förenklas verkligheten så det blir möjligt 
att hitta samband senare i studien. För att hitta tillförlitliga källor har mestadels 
Högskolebibliotekets databaser använts. När vi använt internetsidor har vi varit 
noggranna med att etablerade personer står bakom sidorna för att stärka dess 
relevans. Internetsidor har bara använts när informationen inte vara tillräcklig. Vi 
har även försökt jämföra fakta från de berörda internetsidorna med andra källor 
för att öka tillförlitbarheten.  

Vår teoretiska bakgrund är uppbyggd av två olika block. I det första blocket 
behandlar vi allmän strategiskt inköp ur ett generellt perspektiv och helt utan 
inverkan av kulturella skillnader. I följande block presenteras accepterad och 
fastslagen teori kring interkulturell kommunikation i de berörda kulturerna. 
Genom att använda båda delar kan vi senare i arbetet dra väl underbyggda 
slutsatser till vårt resultat. För att enkelt kunna se hur resultat och slutsats är 
uppbyggt har vi använt samma indelningar genom hela studien.  

Avsnittet om inköpsprocessen valde vi ut för att läsaren skulle få in inblick hur 
tänket går inom strategiskt inköp. Vi ville även berätta vilka delar inom 
inköpsprocessen som kommer beröras senare i arbetet.  

Leverantörsrelationer tog vi upp med hänsyn till att vi senare i arbetet ger en bild 
hur de olika kulturerna ser på involveringsgrad samt tidsrymd i relationer. Denna 
teoridel underbygger våra slutsatser om hur framgångsrika leverantörsrelationer 
uppnås i de olika kulturerna. 

Förhandlingsavsnittet skrevs för att få en inblick i hur förhandlingar går till för att 
sedan gå in på hur kultur och språk påverkar. Detta avsnitt hjälper oss även att dra 
mer detaljerade slutsatser på aspekter som var svåra att hitta inom varje kultur.  

Utvärdering och utveckling tog vi upp för att senare kunna visa på vikten av att 
använda kontinuerliga utvärderingar i alla kulturer. Avsnittet tar även upp hur 
utvärderingar bör ske och vilka positiva effekter som kan uppnås. 

Framtidsutsikter skrev vi för att med legitimitet kunna dra slutsatser om hur inköp 
kommer utvecklas i framtiden och därmed kunna ge förslag på vad anställda på 
Husqvarna bör tänka på.  

Sedan skrev vi även ett avsnitt om varje lands kultur för att kunna göra jämförelser 
med svaren vi fick från intervjuer och därifrån kunna dra slutsatser till 
förbättringar. Genom att blanda teori från detta avsnitt med den generella teorin 
kommer väl uppbyggda slutsatser och diskussioner kunna föras längre fram.  

3.4 Val av respondenter 
Detta steg var ett utav de viktigaste i vår studie. Får man fel personer som är med i 
urvalet kan svaren bli irrelevanta för undersökningen. Det är därför väldigt viktigt 
att göra upp en plan för vilka personer man ska intervjua och vad man vill få ut av 
varje person. Det får inte ske slumpmässigt. 
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Vi började med att dela upp våra urval i två större kategorier. Dessa var svenska 
personer och utländska personer. För att sedan kunna gå in mer på detalj hos olika 
personer valde vi att dela in varje kategori i ytterligare två underkategorier. 
Svenskarna valde vi att dela in i personer som jobbat mycket utomlands samt 
personer som mest jobbat i Sverige. De här två underkategorierna användes till att 
skapa en nulägesanalys av Husqvarnas svenska inköpsavdelning och hur de ser på 
kulturella skillnader samt vad de tycker bör ändras.  

Utländska personer delades även den in i två kategorier som senare blev tre. 
Utländska personer från Husqvarna inom inköp och utanför inköp samt utländska 
underleverantörer. Detta användes senare för att göra en jämförelse mot vad de 
svenska personerna sagt och senare dra slutsatser vilka förändringar som borde 
göras.  

Tillsammans med vår kontaktperson på Husqvarna valdes lämpliga respondenter 
ut. En svaghet var att det var svårt att hitta engelskspråkiga personer med rätt 
kunskap i Kina och Japan.  

3.5 Datainsamling 

3.5.1 Utformning av intervjuunderlag 

Ett annat viktigt steg i studien var utformningen av frågorna som skulle användas 
till intervjuerna. Det var av yttersta vikt att få frågorna tillräckligt precisa så de 
skulle förstå innebörden men samtidigt inte vara ledande. Samtidigt ville vi få ut 
breda svar för att senare kunna ställa mer detaljerade följdfrågor. Att ha en öppen 
första fråga ger oss också möjligheten att se vilken kunskap personerna verkar 
sakna.  

Eftersom tiden vid intervjuerna är begränsad gällde det att välja ut kategorier som 
var passande för arbetet. Efter diskussion tillsammans med vår kontaktperson på 
Husqvarna kom vi fram till vilka som ansågs mest lämpade för arbetet. Det var 
viktigt att få en så heltäckande bild på så kort tid som möjligt. Maxgränsen för 
våra intervjuer sattes till en timme vilket medförde att vi inte kunde gå in alltför 
detaljerat inom varje kategori.  

3.5.2 Genomförande av intervjuer 

Våra undersökningar har gjorts via både personliga intervjuer och över telefon. 
Personliga intervjuer gjordes med personer som jobbade på Husqvarna i 
Huskvarna som var lätt att boka möten med. Telefonkonferenser användes när vi 
pratade med personer som var i Kina, Japan samt USA. I slutet fick vi även in svar 
via mail från personer som inte ville bli intervjuade över telefon pga. att de kände 
sig obekväma att prata engelska.  
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För att få fram relevanta svar för studien berättade vi om undersökningens syfte 
innan intervjuerna ägde rum. På detta gjordes ingen skillnad hur intervjuerna 
genomfördes utan det berättades för alla. Innan intervjutillfället skickades även 
frågorna över på förhand. Detta för att respondenterna skulle kunna förbereda sig 
på alla frågor då vissa var av sådan art som skulle vara svåra att svara på utan 
förberedelse.  

Fördelar vid personliga intervjuer är att det blir enklare att förklara frågorna samt 
att ställa relevanta följdfrågor. Svaren man får blir därmed djupare och det är 
lättare att undgå missförstånd. Nackdelar med personliga intervjuer kan vara att 
personlighet kan påverka svaren man får. Respondenten kan ge de svar de tror vi 
vill ha istället för att säga som de verkligen tycker. Det kan bl.a. vara för att inte 
verka okunniga eller för att ge ett gott intryck. Detta försökte vi få bort genom att 
aldrig ställa ledande frågor utan alltid lämna det öppet för respondenten att svara 
som de verkligen tycker.  

Telefonintervjuerna som gjordes på engelska spelades in så vi efteråt kunde gå 
tillbaka för att höra om vi missade något. Vi märkte en stor skillnad när vi 
intervjuade personer som var vana att prata engelska över telefon. Dessa var 
enklare att få ut bra och detaljerade svar ifrån medan de som hade det svårare med 
engelskkunskaperna var desto svårare. Man visste inte om de inte förstod eller inte 
ville berätta.  

3.5.3 Bearbetning av intervjuer 

Efter intervjuerna var klara sammanställdes svaren som getts på de olika frågorna. 
Svaren av intervjuerna blev grunden till resultatet som senare skrevs. Resultaten 
jämfördes sedan mot varandra och mot teori för att senare skriva slutsatser och 
diskussion.  

3.6 Källkritik 
Vid intervjuer finns det alltid en anledning till att vara källkritisk. En viktig del är 
att man inte vet om de alltid säger sanningen. Det vi framförallt inte tog som 
sanning var det som utländska personer sa om Husqvarna och svenskar. Ibland 
kändes det som de ville försköna verkligheten för att inte Husqvarna som företag 
skulle ta illa upp. Vi gav dem anonymitet i arbetet som ett led till att minska 
problemet och få mer uppriktiga svar. Det var även inga anställda från Husqvarna 
med under intervjuerna utan att vi satt själva. Det vet man dock inte om de litade 
på ändå och pratade fritt.  

3.7 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet betyder hur pålitlig studien varit och om samma resultat skulle uppnås 
vid flera snarlika studier. Eftersom vi använt en kvalitativ ansats spelar den 
mänskliga faktorn och våra egna värderingar en stor roll. Det vi tänkt på är om vi 
fått utstickande svar från enstaka personer. Då fick man överväga om personen i 
fråga visste eller bara gissade. Många svar fick man dock liknande varandra och då 
kunde man enklare dra slutsatser. 
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Validitet handlar om giltigheten i intervju och respondenter. För att lyckas med 
bra frågor har vi försökt att alltid få till en koppling till den teoretiska bakgrunden. 
När respondenter valdes försökte vi få intervjuer med så många personer som 
möjligt samt med så olika bakgrund som möjligt. Detta för att senare kunna göra 
en jämförelse mellan hur de olika synsätten ser ut.  
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4 Resultat 
Vårt resultat bygger på intervjuer som är gjorda med personer inom Husqvarna 
och underleverantörer till dem. Resultatet är tänkt att ge en övergripande bild först 
hur svenska personer från Husqvarna tycker situationen ser ut och vad de tycker 
fungerar bra respektive dåligt. Andra delen utav resultatet ska ge en överblick om 
hur utländska personer ser på Husqvarna och svenska kulturen i allmänhet. Vi har 
valt att sammanställa resultatet i samma kategorier som fanns i intervjuunderlaget 
för att det enkelt ska kunna gå att följa. Information som vi fick fram och inte gick 
att leda till något speciellt land valde vi att lägga under en rubrik vi kallar 
”generellt”. 

Första delen utav resultatet behandlar mycket om Kina och deras kultur. Detta 
utav flera anledningar. Personer som jobbar på Husqvarnas svenska 
inköpsavdelning hade mest kunskap om Kina och många hade inte haft någon 
större kontakt med t.ex. Japan. Vi valde även att fokusera på Kina eftersom det är 
Kina som är Husqvarnas viktigaste inköpsmarknad där de även har egna fabriker. 

I slutet av resultatet har vi valt att presentera våra lathundar om de olika länderna. 
Lathundarna bygger på resultatet och är till för att enkelt kunna ge läsaren och 
anställda på Husqvarna en snabb överblick om saker som är viktiga att tänka på 
vid interkulturell kommunikation. 

Matrisen i slutet är till för att man ska kunna bilda sig en uppfattning om hur 
viktiga olika aspekter är i jämförelse med de olika kulturerna. Läser man enbart 
lathundarna är det lätt att tro att vissa delar är lika viktigt i flera länder. Matrisen 
är alltså till för att man lättare ska kunna särskilja kulturerna och skillnaderna 
däremellan.  

  

4.1 Svenska personer 

4.1.1 Affärsrelationer 

Kina 
Överlag menar många att det är svårt att få insikt i kinesiska företag. 
Ägarstrukturen kan ofta vara krånglig vilket gör det svårt att få grepp om vart man 
skall vända sig. Ofta handlar det om familjeföretag där ägarna är olika 
familjemedlemmar och det kanske inte alltid finns tydlig information om vem 
man skall få tag på och vart.  
 
Investeringar verkar sällan vara något problem för kinesiska leverantörer. Pengar 
finns för det mesta och fokus från Husqvarnas sida ligger aldrig på att bidra med 
pengar utan snarare i vissa fall kompetens och utbildning. Det kan även bli 
aktuellt med hjälp att flytta verktyg osv. 
 
Förändringsbenägenheten i Kina kan vara ganska dålig och det är därför viktigt att 
inte stressa för snabbt framåt utan låta förändringar ta lite tid. Man märker på 
leverantörer som varit i kontakt med Husqvarna under en längre tid att de har en 
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bättre förmåga att tolka svenskars budskap och vad de förmedlar än i nya 
affärsrelationer.   
 
Hierarkin är viktig i Kina och det är alltid högsta cheferna som tar besluten. Det är 
lätt att sparka folk och stor omsättning bland personalen. Detta leder till att man 
ofta får prata med nya människor varje gång man är i kontakt med leverantören.  
 
Japan 
Hierarkin är ännu striktare här än i Kina. Det är också viktigt att man visar detta 
genom att hälsa på den högsta chefen först etc. Det anses vara svårt att 
implementera Husqvarnas idéer i japanska företag. Det kan ibland finnas en 
tendens att japaner inte anser Husqvarnas tillvägagångssätt vara bättre än sina egna 
och inte ser skäl till förändringar. Detta ses som en del i att japaner inte gärna 
erkänner fel och brister. 
 
USA 
Det anses vara ett väldigt hårt affärsklimat och mycket toppstyrt. En ständig 
kommunikation med chefen är nödvändig för en amerikan för att få klartecken. 
Detta ställer ofta till det och drar ut på kommunikationen då den man samtalar 
med i många fall inte är den yttersta beslutsfattaren. I USA finns en rädsla för att 
stöta sig med folk högre upp i hierarkin.  
 
Generellt 
Man utgår alltid ifrån Husqvarnas sida att varje väl fungerande affärsrelation skall 
bli långsiktig. Detta är dock inget som uttalas. Man har ett tydligt synsätt på 
kund- köparerelationen att det är viktigt att hela tiden ha press på leverantören 
och att denna aldrig skall känna sig säker. Underleverantörerna har höga krav på 
sig från Husqvarnas håll och Husqvarna har bättre insikt i sina leverantörers 
verksamhet än tvärtom. Många på Husqvarna uttrycker dock en önskan att de 
gärna sett ett närmre samarbete med flera leverantörer. Det finns också en tro på 
att bland de länder undersökningen är gjord är Kina det land där det är viktigast 
med riktigt täta affärsrelationer. De menar också att det finns en tendens att vissa 
samarbeten kan bli lite för mycket enbart på Husqvarnas villkor. Många anser att 
det skulle vara en fördel för bägge parter om man hade större insikt i varandras 
verksamhet än vad som gäller idag.  
 

4.1.2 Direkta kontakter 

Kina 
I Kina finns en annorlunda bild av kvinnor än man är van vid som svensk. Fram 
tills nu har det varit få kvinnor högt upp i kinesiska företag. Detta verkar dock 
vara något som är på väg att förändras och man kommer allt mer i kontakt med 
kvinnor högre upp i hierarkin. 
 
Språket är ett stort problem och det finns ofta någon som är anställd just för 
språkets skull. Problemet är att denna person i regel har ganska dålig kännedom 
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om den tekniska biten och det är lätt att missförstånd uppkommer. Mycket av 
informationen filtreras ut och det är viktigt att försäkra sig om att informationen 
gått fram. Detta kan göras t.ex. genom att man ställer frågan två- tre gånger och på 
olika sätt för att det inte skall ske ett missförstånd pga. en formulering eller ett 
ordval.  
 
Det är viktigt för kineser att inte tappa ansiktet. Detta gör det viktigt att man 
lägger fram kritik på ett väl genomtänkt sätt. Uttrycker man sig som att de gjort fel 
eller gjort bort sig kan resultatet bli det motsatta än man tänkt sig. Det är därför 
viktigt att presentera kritiken som ett led att hjälpa till för att få en förbättring. 
 
Hälsningsfraser har en stor betydelse och det kan vara lämpligt att känna till de 
vanligaste och ritualerna kring hälsningen. Detta visar att man brytt sig och är 
intresserad av att få till en seriös och fungerande relation. 
 
I Kina är relationen utanför arbetet mycket viktig. Det kan rentav vara lämpligt att 
resa till Kina en eftermiddag innan för att äta middag och träffas och inleda affären 
först dagen efter då man redan börjat lära känna varandra. Ofta finns en tendens 
till ovilja att inleda affärer innan man börjat inleda en relation. Detta ses som en 
säkerhet för att det inte skall finnas någon vilja att lura sin motpart då man inlett 
en kompisrelation. I detta ingår även att föra i diskussioner som för svenskar ligger 
på ett personligt plan. Ett exempel på detta kan vara att man berättar om familjen 
osv. Det finns även en tradition att fortsätta kvällen ute tillsammans även efter 
middagen. Dock anses det inte som en förolämpning att avbryta kvällens umgänge 
efter middagen.  
 
Det finns ett antal områden man bör undvika i diskussioner vilka främst kan 
sammanfattas i religion, politik och miljöförstörelse. 
 
Japan 
Japanen uppträder betydligt mer formellt än sin kinesiska motsvarighet.  
Det är likt i Kina viktigt för en japan att inte tappa ansiktet och det är därför även 
här viktigt att man anpassar sättet att framföra kritik. Ingen vill bli påkommen 
med att ha gjort fel, vilket gör att japanen generellt sett ofta inte erkänner sitt 
misstag. Att tvinga dem till att erkänna sina misstag är synnerligen dåligt för den 
fortsatta relationen.  
 
De anses vara stela och formella men ärliga och uppriktiga vilket gör att de sällan 
med försåt försöker lura en. Det finns dock en tradition att säga ”ja” i japan vilket 
används i ett annat sammanhang än vad det görs i Sverige. Ordet ”ja” används ofta 
för att bekräfta att de hört att man sagt något men betyder inte nödvändigtvis att 
de förstått vad man sagt eller att de ämnar följa vad som sagts.  
 
Även i Japan är det otroligt viktigt att bygga upp en relation vid kontakter och 
kanske börja innan det att affärsdiskussioner inleds.  
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Landet präglas av konservatism vilket gör att traditioner sitter i och bör följas av 
besökande. En av dessa traditioner som visserligen börjar försvinna är oviljan att 
skriva under avtal då ett muntligt antal anses vara tillräckligt. Att kräva skriftligt 
anses som en förolämpning då man visar att man inte litar på vederbörande och 
kräver en konfirmation. Detta har som sagt börjat försvinna och vikten av att ha 
ett juridiskt säkerställt avtal tar alltmer överhanden. Ett annat sätt denna 
traditionsbundenhet visar sig är vikten man ger åt gåvor och det anses som en 
förolämpning mot dess givare om man inte tar emot gåvan.  
 
En Japans relation till sina överordnade präglas till större del av respekt och inte av 
rädsla.  
 
USA 
Man är i regel familjekära i USA. Den närmsta familjen och framförallt partnern 
är en central del i livet. Dock är inte den övriga släkten av samma betydelse, så 
som i Kina. Detta gör att många upplever det som att amerikaner kan stressa på 
besök utomlands för att komma tillbaka hem så snabbt som möjligt.  
 
De anses göra det de blir tillsagda av överordnade men inte av respekt som i Japan. 
Snarare bryr man sig inte lika mycket om vad man uträttar i arbetet och drivs mer 
av den realitet att riskera bli sparkad som finns i USA.  
 
Amerikanen anses synnerligen pratglad och fyller gärna ut tystnad genom att prata 
på lite extra.  
 
Generellt 
Bemötandet man får som svensk är i regel bra och med stor respekt. De flesta är 
dock överrens om att det inte spelar in att man är av svensk härkomst. Den ena av 
de faktorer som spelar in på bemötandet man får är om man är västerlänning, och 
det görs ingen större skillnad mellan t.ex. svenskar eller tyskar osv. Den andra 
faktorn är vilken roll man har i företaget, samt vilket företag man representerar. 
Här spelar in både om företaget är en stor kund samt om företaget har ett gott 
anseende.  
 
Ingen verkar direkt läsa på om affärsetikett eller kulturella skillnader innan ett 
besök av ett annat land utan man går på känsla. Den allmänna uppfattningen är 
att det räcker med god social kompetens och sunt förnuft för att föra sig i en 
annan kultur. Uppfattningen är också den att svenskar har lätt för att passa in i 
andra länder. 
 

4.1.3 Assistans vid direkta kontakter 

Kina  
Att det finns någon som kan tolka är naturligtvis viktigt då engelskkunskaperna i 
Kina är relativt dåliga. Denna tolk svarar i regel leverantören för, vilket de flesta 
anser fungera okej. Vissa menar dock att det är viktigt att ha med någon från 
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Husqvarna som snackar kinesiska, framförallt vid det första besöket hos en 
leverantör.  
 
Japan 
På samma sätt som nämns om Kina så är det viktigt att ha med en japan till ett 
besök hos en leverantör och inte förlita sig helt till den engelsktalande som 
leverantören svarar för.  
 
USA 
I USA anses det inte behövas någon assistans då svenskar i regel är bra på engelska. 
 

4.1.4 Språkproblem 

Kina  
Språkproblemen är naturligtvis stora då få kan engelska. De som kan engelska har 
ofta ingen teknisk utbildning vilket gör att de har svårt att överföra tekniskt 
inriktade diskussioner. Det är därför viktigt att använda simpel engelska och ägna 
lång tid åt varje moment för att säkerställa att informationen gått igenom tolken 
och nått mottagaren.   
 
Japan 
Även Japan gäller det att vara övertydliga och räkna med att varje konversation 
kommer ta mycket längre tid än den skulle göra med en annan svensk.  
 
USA 
Ingen anser att det finns några större problem med språket när man talat med 
amerikaner. 
 

4.1.5 Kommunikation 

Kina 
Mail används näst intill uteslutande. Det anses vara lättare pga. de dåliga 
engelskkunskaperna att läsa än att tala engelska. Det är även en fördel att få 
diskussionerna skriftligt och kunna hänvisa tillbaka till dem. Responstiden är kort 
och man får ofta svar inom 24 timmar. Problemen i mejlkommunikationen består 
till största del av den stora mängd mejl som måste skickas fram och tillbaka med 
följdfrågor för att klargöra detaljer. Det kan även vara så att en kines hellre 
undviker att svara på ett mejl än att riskera att svara fel. Vissa uttryckte åsikten att 
det ibland kan bli lite väl mycket fokus på mejlen och att det ibland kan finnas 
skäl att ringa istället. Dock kan det finnas skäl att efter ett telefonsamtal bekräfta 
med ett mejl vad man kommit fram till och samtidigt få det i skriven form. 
 
Många har upplevt att man i Kina inte ser det som en särskilt stor sak att ändra på 
specifikationerna på en produkt. Det kan tom vara så att man ändrar utförandet 
på produkt och meddelar Husqvarna först i efterhand vad som har ändrats. Detta 
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ska enligt vissa bottna sig i en vilja att visa framfötterna i början av en relation och 
visa att man kan lösa problemen själva.  
 
I Kina finns synen på skrivna kontrakt att det inte är av jättestor vikt då avtalet 
redan är ingått vid handslaget. Trots det är kineser i regel snabba på att skriva på 
kontrakt. Den allmänna åsikten är att de skriver på ett kontrakt utan att riktigt 
veta vad kontraktet går ut på. Kontrakt och avtal kan ibland ses som 
förtroendedokument och det är därför ett bevis på en lyckad relation. 
 
I Kina är man relativt flexibel då en bra kontakt etablerats och man uppvisar en 
vilja att förändras och utvecklas.  
 
Många anser att svenskar överlag är bra på att förmedla sina budskap. Dock anser 
vissa att svenskar kan vara ganska onyanserade och har svårt att uttrycka känslor på 
ett sådant sätt att det stödjer det de säger. Dessa betonade också att det är viktigt 
att visa att man är arg om så är fallet, vilket annars kan leda till missförstånd.  
 
Japan 
Japaner skickar relativt långa mejl, utförliga mejl och ofta även här formella. 
 
Likt i Kina finns ett motstånd mot skriftliga dokumentet pga. tolkningen att man 
inte litar på deras ord. 
 
USA 
Skickar kortare mejl och försöker att snabbt få fram det de vill säga. Pga. det 
juridiska klimatet med mycket stämningar i USA så är det ännu viktigare att få 
saker på pränt vilket gör mejlen synnerligen användbar.  
 
Generellt 
Videokonferenser anses vara ett mycket bra redskap för kommunikationen och 
borde användas betydligt mer. Så som det ser ut idag används video och 
telefonkonferenser relativt sällan.  
 

4.1.6 Förhandling 

Kina  
Många menar att det är viktigt att ha en bra koll på den kinesiska kulturen och 
hur kineserna är för att lyckas vid en förhandling.  
 
Ofta försöker kineser att nå ett delmål i förhandlingen och sedan bygga på vad 
man kommit överens successivt. De ses som bra affärsmän men stressar genom 
förhandlingar kanske lite väl snabbt. Är önskan att få till en affär stark kan man 
ofta sluta ett avtal utan att riktigt veta hur man ska lösa sina delar av åtagandena.  
 
Förhandlingar går ofta till så att en ensam representant från Husqvarna sitter och 
förhandlar mot ett flertal kineser, vilka pratar kinesiska mellan sig och en 
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engelsktalande översätter sedan vad de sagt. Detta leder lätt till en osäkerhet för 
man vet inte vad de säger. Har de förstått? Är det några problem? Osv. Några 
tycker också det skulle vara en fördel att vara några fler och kanske ha någon 
kinesisktalande med sig.  
 
Förberedelser är viktigt i Kina. De kinesiska förhandlingarna kan ibland vara 
ganska oförutsägbara och överraskningar som inte fanns med på agendan är inte 
ovanliga. Tre områden det kan vara bra att ha koll på som ofta kineser försöker att 
utnyttja vid förhandlingar är material/råvarupris, valutakurser och kinesiska lagar.  
Trots att de inte anses vara dåliga förhandlare tror många att de inte förbereder sig 
särskilt mycket.  
 
Värderingar och etik skiljer sig en del mot vad en svensk normalt är van vid. Det 
är t.ex. inte fult att lura någon i en affär, utan är helt enkelt en del i affärer.  
 
Man får räkna med att det är mycket jobb med att få till ett bra avtal i Kina.  
 
Många kineser kan hetsa upp sig och uppträda betydligt mer aggressivt under en 
förhandling. Detta är dock något som försvinner så fort dealen är avklarad och 
man lämnar förhandlingsbordet.  
 
De använder vanligtvis en förhandlingstaktik där de ger ett utgångspris som är 
skyhögt och långt ifrån där det slutliga priset kommer att hamna. När man haft 
kontakt med en leverantör en längre tid kan detta dock anpassas till vettiga nivåer 
från början.  
 
Japan 
Japaner ses som ganska uppriktiga och bluffar eller luras sällan.  
 
Samma språkproblem som förelåg i Kina föreligger även här.  
 
Ett krav på skriftliga dokument ses traditionellt som en förolämpning då man 
kräver en upprepning vilket visar att man inte litar fullt på den andra. Detta börjar 
dock förändras och den affärsmässiga synen på skriftliga dokument idag är snarare 
att det är ett nödvändigt ont. 
 
USA 
Amerikaner anses hektiska och ibland hotfulla. Vissa tror också att det kan vara en 
fördel att visa mer känslor själv som svensk och visa om man är arg t.ex. De är ofta 
snabba på att gå direkt på förhandlingen vilken ofta handlar mycket om siffror och 
pengar.  
 
Förhandlingarna anses vara ganska förutsägbara i USA. 
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Generellt 
Man är ganska överens om att förhandlingstekniken inte skiljer sig efter vilken 
kultur den sker i och att skillnader mycket mer beror på personlighet än på land 
och kultur. 
 

4.1.7 Utvärdering 

Generellt 
Utvärderingar görs av kvalitet, leverans och kostnad genom så kallade audits. Man 
har dock inte mycket kontinuerliga utvärderingar tillsammans med 
underleverantören på Husqvarna. De utvärderingar som görs är framförallt när 
man ska etablera en ny kontakt och görs sällan i nära samarbete med leverantören. 
Finns det något stort problem låter man dock underleverantören veta det direkt. 
När man upplever problem kan oanmälda besök eller speciell utvärdering göras. 
De flesta tycker att fler utvärderingar skulle vara värdefullt och även att göra det 
kontinuerligt med etablerade kontakter. Det finns även dem som tycker det skulle 
vara intressant att utvärdera Husqvarnas inblandning och om Husqvarna agerar på 
ett optimalt sätt och inte bara leverantören.  
 
Det finns även dem som skulle vilja se jämförelser mellan hur enheter på 
Husqvarna i olika länder presterar. 
 

4.1.8 Egna tankar och erfarenheter 

Kina 
Tillverkning som förläggs i Kina bör bestå av relativt mogna produkter. Desto mer 
mogen produkt desto bättre passar det att tillverka i Kina. I detta spelar många 
saker in bl.a. hur de tolkar specifikationer men även för att undvika kopiering och 
liknande.  
 
Det är eftersträvansvärt att både tolk, helst svensk-kinesisktalande från Husqvarna, 
och tekniker är med inköparen ute på förhandlingar osv.  
 
Kina inåt landet är fortfarande svåråtkomligt och den mer västerländsk inspirerade 
östkusten har nått en betydligt mer långtgående utveckling än den man ser inåt 
landet. Här är traditioner mycket starkare och den typiska kinesiska kulturen finns 
kvar i en mycket mer orörd omfattning. Kvalitetstänkandet är på en helt annan 
nivå i Kina än vi är vana vid. Detta ställer stora krav på att man hela tiden ger 
klara specifikationer och inte tror att man ska får en viss nivå om man säger att 
den ska ha en viss kvalitet.   
 
Japan 
Har inte fått ut någon information som direkt rörde Japan. 
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USA 
Har inte fått ut någon information som direkt rörde USA.  
 
Generellt 
Det skulle vara eftersträvansvärt att nya anställda fick följa med på resor och 
förhandlingar i respektive land innan det att man åker själv. De flesta misstagen 
görs första gången och det skulle spara alla nyanställda från att behöva ”uppfinna 
hjulet” själva varje gång. 
 
Skulle vara bra med ett schema där man kunde se vilka andra från Husqvarna som 
är på besök på andra enheter, leverantörer osv. Då kunde man samordna resor och 
tillsammans vinna synergieffekter ute på företagen.  
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4.2 Utländska personer 

4.2.1 Affärsrelationer 

Kina 
De delar ut information om Husqvarna på leverantörsdagen. Efter dem blivit en 
godkänd leverantör sker bara information genom den vanliga affärskontakten som 
Husqvarna har med leverantören. Från Husqvarnas avdelning i Kina tycker de att 
man ska utgå från att få till ett bra samarbete där båda parter är nöjda. En bra 
attityd gentemot leverantören är det viktigaste för att utveckla en bättre relation. Å 
andra sidan får man inte lita för mycket på en viss leverantör för då kan man bli 
sårbar.  
 
Japan 
Japanerna anser att de har bra insikt i Husqvarnas verksamhet. De skulle dock vilja 
se ett ännu tätare samarbete och bättre kontakt med Husqvarna. Detta skulle 
inkludera kontakt med även tekniker och ingenjörer från Husqvarna. De tror att 
ett sådant samarbete skulle gynna båda parter samt leda till bättre kvalité och pris. 
Helst skulle de vilja att Husqvarna kontinuerligt berättar vad underleverantören 
kan göra för att förbättra sig. Japaner kan ibland känna att kontakten tappas under 
förberedelser till nya projekt. Som en följd av denna tystnad blir de konfunderade 
om projektet blev nerlagt eller om det ska fortsättas. Efter ett tag kan det med kort 
varsel komma information från Husqvarna att projektet ska fortsättas när de 
nästan trodde att det var nerlagt. De hade alltså gärna sett mer löpande 
information och statusuppdateringar även under projekts inledande skeden. 
 
USA 
Amerikaner tycker överlag att de har ganska dålig insikt i Husqvarnas verksamhet. 
Även amerikanarna tycker att det hade varit bättre med en tätare kontakt 
tillsammans med Husqvarna där de fick vara med tidigare i projektet. De anser sin 
relation med Husqvarna vara långsiktig men kan ibland känna att från Husqvarnas 
håll är de kortsiktigare än vad som vore optimalt. Amerikanska underleverantörer 
hade bl.a. uppskattat att få bättre information från Husqvarnas säljgrupper för att i 
sin tur kunna planera sin produktion bättre. Då hade de kunnat ha större 
beredskap på vad och hur mycket produkter Husqvarna behöver under 
kommande 6-12 månaderna.  
 

4.2.2 Direkta kontakter 

Kina 
Kineser tycker det är bra om svenskar anpassar sig i Kina. De tror det är viktigt att 
svenskar visar respekt för den kinesiska kulturen när de besöker och handlar med 
Kina. Även kineserna försöker anpassa sig när de reser till Sverige, dock kan 
kunskapen om svensk kultur ibland vara bristande hos kineserna.  
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Japan 
Japaner trycker väldigt mycket på att personlig kontakt är viktigt för att bygga ett 
lyckosamt förhållande. De hade därför gärna sett att Husqvarna skulle besöka dem 
oftare men även kunna samordna träffar när personer från Husqvarna är på besök i 
närliggande länder såsom t.ex. Kina. Ett annat problem de ibland upplevt är att de 
tycker det kan vara problem att veta exakt vem som är ansvarig för olika delar. 
Detta leder till att de ibland inte vet vem de ska kontakta i olika ärenden. Den 
japanska uppfattningen om svenskar är annars positiv. Svenskar anses artiga och är 
uppriktiga. De har dock, som kineserna, dålig koll på svenskars affärsetikett och 
anpassar sig därför aldrig efter den.  
 
USA 
Amerikanska underleverantörer har uppfattningen att Husqvarna besöker dem 
tillräckligt ofta. De tycker att kontakten man har över telefon och mail är 
tillräckligt för deras affärssamarbete. Det har även märkts tydligt att samma 
nybörjarmisstag görs om av varje svensk som besöker USA. Amerikanarna tror att 
svenskar skulle ha en fördel av att föra vidare erfarenhet och kunskap av personer 
som tidigare varit i USA. Svenskarna är annars öppna, vilket uppskattas.  
 
Som en kontrast till detta tycker amerikanarna att kineser är anpassningsbara i sin 
personlighet. Japanerna anses av amerikanarna vara lugna och artiga. Problemet 
med båda dessa är dock att man inte riktigt kan lita på om de menar vad de säger. 
Framförallt japanerna har en förkärlek till att säga ”ja”. Detta görs av artighet och 
respekt för motparten. Man måste vara tydligare i konversationer med dem så de 
verkligen förstår. Svenskar har bra uppfattningsförmåga och är sällan problem med 
förståelsen.  
 

4.2.3 Assistans vid direkta kontakter 

Kina 
Kineserna tycker att det underlättar och är en fördel om svenskar har med sig en 
kines som har kännedom om den lokala kulturen och som kan språket. Det är 
även bättre om svenskarna tar med sig en egen tolk som har den tekniska 
kunskapen som behövs. Även om kinesiska företag ofta har en eller ett par 
personer som pratar engelska saknar ofta de personerna tekniska kunskaper vilket 
skapar problem. Det skulle vara en fördel att ha med en person som är anställd 
inom Husqvarna-koncernen som har insikt i verksamheten med kunskap inom 
både språk och teknik.  
 
Japan 
Japanerna är mer återhållsamma med assistans vid direkta kontakter. De säger att 
det kan vara en fördel att ha med en japan eller en person med kunskap om Japan 
första gången man är där. Det bästa enligt dem är dock att man själv skaffar sig 
erfarenhet och kunskap om landet och dess kultur. Helst ser de inte att man har 
med någon japan utan själv har insikten som behövs. Oftast tycker de man klarar 
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av att hantera språket bra utan tolk. Tolk tycker de bara ska användas om 
språkkunskaperna hos båda parter är för bristfällig.  
 
USA 
I USA tycker de inte att någon assistans behövs. De tycker svenskar i allmänhet 
hanterar språket på ett bra sätt och de har aldrig stött på några problem med 
språkkunskaper.  
 

4.2.4 Språkproblem 

Kina 
I Kina är språket det största problemet. Det finns inte alls många personer som 
pratar flytande engelska. Språkproblemen gör att det ofta filtreras bort viktig 
information som behövs förståelse för. Det är ofta när tekniska saker ska förklaras 
som det kan ske förbistringar.  
 
Japan 
De flesta japaner tycker att de hanterar det engelska språket ganska bra. Problemen 
kan ligga i att kunna förstå en del engelska uttryck. Det största problemet de 
känner är när de behöver tala engelska. När de behöver uttrycka sig muntligt kan 
de lätt känna sig obekväma med situationen. Därför väljer ofta japaner att hellre 
kommunicera på engelska via mail. 
 
USA 
Amerikanarna upplever som sagt inga uttalade problem med språket när de 
kommunicerar med svenskar.  
 

4.2.5 Kommunikation 

Kina 
Till Sverige använder oftast kineserna mail. Detta för att de känner sig mer 
bekväma i att skriva engelska och tidsskillnaderna som finns. Inom Kina använder 
de dock hellre telefon eftersom det är snabbare och lättare att förklara över telefon. 
Kineserna själva säger att de ibland kan försköna sina uttryck för att det ska låta 
bättre. Ibland tolkas information olika av svenskar och kineser. Skriftliga 
dokument börjar bli mer och mer viktigt även i Kina. Det är framförallt kinesiska 
företag som haft mycket internationell kontakt som har denna förståelse.  
 
Japan 
I Japan sköts kommunikationen mest via mail. Detta beror dels på tidsskillnaden 
men även att de ibland kan känna sig obekväma att prata engelska. De är dock inte 
helt negativa till telefonkonferenser utan det försöker de använda när det finns 
tillfälle. Något de värdesätter är om svenskarna kan några ord på japanska. Detta 
hjälper till att stärka vänskapen och relationen mellan parterna. Skriftliga 
dokument börjar bli viktigt, men fortfarande lever det kvar hos äldre japaner att 
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det är lite fult att be om skriftliga avtal när man redan kommit överrens muntligt. 
Enligt deras ”Bushido” var det sagda ordet slutgiltigt och inte återtagbart. Därför 
är det enligt traditionen ett tecken på att man inte litar på personen om man frågar 
en sak de redan svarat på. 
 
USA 
I USA föredrar de att skicka mail, anledningen till detta är att det är viktigt att få 
det skriftligt. Sedan medför tidsskillnaderna att mail blir praktiskt vilken tid som 
helst på dygnet. Svenskar är generellt snabba på att svara på mail, mycket bättre än 
t.ex. japaner. Detta har nog sitt ursprung i att svenskar alltid har med sin dator på 
affärsresor etc. Datoranvändningen är alltså mer utbredd i Sverige än i övriga 
världen. Det svåra med mail är enligt amerikanerna vilka känslor som finns i 
mailet. Det gäller verkligen att vara vaksam på hur mailet kommer uppfattas av 
mottagaren för att undgå att missuppfattningar uppstår. När tiden på dygnet 
tillåter är det bra att planera telefon- och videokonferenser. En annan sak 
amerikaner gillar med Sverige är att man ofta stannar länge på samma arbete. 
Detta gör att man lättare vet vem man ska kontakta. Det blir även lättare att 
kommunicera med personer man redan känner. De är dock inte så känslosamma 
och amerikanarna tycker att det ibland kan vara svårt att förstå svenskarnas 
innebörd i allt. Ibland kan de ha känt att de ignorerat svenskarnas budskap p.g.a. 
att de helt inte förstått vad de menat. Hade svenskarna varit tydligare att visa 
känslor och använda kroppsspråk skulle de lättare hitta förståelse hos amerikaner. 
 
Till Kina föredrar amerikaner att ringa då de ofta inte förstår vad man menar 
direkt. När man ringer kan man föra en dialog om problemen för att lösa dem 
direkt, skickar man mail får man tillbaka flera mail med följdfrågor vilket gör att 
informationsutbytet blir tidsslösande. Andra kommunikationsproblem de upplevt 
i Kina är att de ibland kan få för sig att ändra specifikationer, material etc. utan att 
innan fråga om det går bra. Detta kan leda till stora problem om det inte märks 
innan det går till produktion. Många kineser är även dåliga på att planera och tar 
ofta saker som de kommer.  
 

4.2.6 Förhandling 

Kina 
Kineserna tycker att svenskarna är artiga och lugna även under förhandlingsstadiet. 
De tror att detta ibland kan hämma dem och göra att de inte alltid får ut det 
optimala av förhandlingen. Andra skillnader som finns är att kineser ofta har en 
mer generell bild medan svenskar gärna vill gå in mer detaljerat på allt. Svenskarna 
är mer måna om kvalitetsaspekter om man jämför med kineserna. Ofta använder 
svenskar mest text när de presenterar något. Detta kan ibland vara problematiskt 
när de använder svåra och komplicerade ord. Detta är en stor skillnad mot 
japanerna som ofta använder mycket siffror och diagram för att lägga fram sin 
presentation.  
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Japan 
Japanerna tycker ofta att svenskar ibland kan bli lite väl aggressiva. Svenskar har 
för dåligt tålamod och vill gärna få klart förhandlingarna på kort tid. Japanerna är 
precis tvärtom och vill hellre att förhandlingarna ska ta lång tid så de hinner lägga 
ner tid och kraft så att slutresultatet blir bra. Japaner börjar ofta förhandlingarna 
på ett högre pris än det från början är tänkt för att sedan förhandla fram det rätta 
priset. De tror att det är viktigt med förståelse om den kultur som råder i Japan för 
att bli en lyckosam förhandlare. Även om internationella företag blir mer 
västerländska kommer kulturella skillnader alltid finnas kvar som är viktiga att ta 
hänsyn till. Japanerna tycker att kineserna är hårda förhandlare som det är svårt att 
förhandla med.  
 
USA 
I USA är det viktigt att inget tar för lång tid. De tycker att svenskarna ofta drar ner 
förhandlingstakten vilket medför att förhandlingarna tar längre tid än de 
egentligen borde. Amerikaner hade uppskattat om svenskar kunde visa sina känslor 
bättre och t.ex. höja rösten vid vissa tillfällen. De tycker att det är en svårighet 
eftersom man hela tiden måste vara vaksam för att hålla koll på vilket humör 
svensken är på. Just avsaknaden av att visa känslor är något amerikanska 
förhandlare saknar hos förhandlare från Sverige.  
 
Kineser är känslosamma och aggressiva vid förhandlingar medan japaner är precis 
tvärtom. Japanerna är lugna och artiga för att visa respekt för motparten. Det svåra 
kan ibland vara att förstå vad japanerna menar. Svenskar och amerikaner är lika i 
avseendet att de ser helheten av affärerna. Japaner är mycket mer detaljerade och är 
måna att få exakta förklaringar om allt som affären innehåller. Detta gör de för att 
de vill försäkra sig om framtida problem och försöka lösa dem innan de 
uppkommer. Kineser kommer ofta med helt orimliga affärsvillkor i början av 
förhandlingar. Kulturella skillnader är en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn 
till som global förhandlare.  
 

4.2.7 Utvärdering 

Kina 
Från kineserna fick vi ingen speciell information angående hur de ser på 
utvärderingar. 
 
Japan 
Japanerna trycker mycket på vikten att hela tiden göra kontinuerliga utvärderingar 
tillsammans med Husqvarna. Detta vill de göra för att dra nytta av varandra och 
för att få reda på hur man ska lyckas utveckla det gemensamma samarbetet.  
 
USA 
I USA hade de föredragit anonyma utvärderingar tillsammans med Husqvarna. De 
tror då att Husqvarna skulle få ut mycket åsikter som skulle vara värda att tänka på 
och underleverantörerna skulle inte kunna känna sig utpekade. Husqvarna skulle 



Resultat 

64 

framförallt vara säker på att de fick ärliga svar. Problemet ifrån Husqvarnas 
synvinkel kan vara att de nästan känner en rädsla för svaren som ska uppkomma 
och genom det bli tvingade att slösa resurser för att ordna till. 
  

4.2.8 Egna tankar och erfarenheter 

Kina 
Kineser gillar att handla med Sverige och Västeuropa då vi har en hög teknisk 
kunskapsnivå som de känner att de kan dra lärdom och nytta utav. En annan 
fördel de känner vid kontakt med svenskar är att de aldrig behöver oroa sig för 
olika problem som kan uppkomma då det ofta flyter bra. 
 
Japan 
Skulle kunna utnyttja när personer från Husqvarna är i Kina och planera in möten 
i Kina tillsammans med sina japanska underleverantörer också. Japanerna sa att de 
helst hade velat göra affärer med Japan.  
 
USA 
En underleverantör i USA använder sig utav en webcam som står online dygnet 
runt mellan Japan och Kina. Detta för att snabbt kunna få kontakt med varandra 
och utbyta information mellan fabriker i olika länder. Amerikanarna har även 
utbildningar inom företaget i kulturella skillnader och hur man kan använda det 
för att bli en bättre förhandlare m.m. Detta trodde de var en viktig del för att 
lyckas i den globala marknad som råder i nuläget och som fler företag borde satsa 
på. Just att visa respekt för kulturen och rutiner kan ibland vara rent avgörande för 
att lyckas i vissa länder.  
  



Resultat 

65 

4.3 Lathund – Lyckat inköp i Kina 
 

• Personliga relationer är av hög vikt vid affärsrelationer i Kina. Man bör inte 
underskatta vikten av att lägga tid på uppbyggnaden av relationen.  
 

• Tidiga möten i relationen är ofta långa och ibland tillsynes helt utan mål, 
vilket ses som ett steg i relationsutvecklingen och inte ett medel för direkta 
affärsavtal. 
 

• Det är ofta en fördel att åka någon dag tidigare för att enbart bygga upp 
relationen innan man gör affärer med nya kontakter.  
 

• Att umgås utanför affärer är en viktig del i uppbyggandet av en relation. 
Enligt kinesisk kultur är det värden som planerar allt medan gästen antas 
följa med.  
 

• Människor i Kina hyser respekt och är öppna för att bygga nya relationer 
med hedervärda och ärliga människor som visar vederbörlig respekt 
tillbaka. ´ 
 

• Var beredd på att allt tar längre tid än du tänkt och planera för det redan 
från början.   
 

• Hierarkin är en viktig del i Kina. Det är därför viktigt att visa respekt för 
den som förtjänar det. Man bör respektera hög ålder, position i företaget 
och utbildningsbakgrund. 
 

• Det finns ofta nära kopplingar mellan högsta ledningen i företagen och 
lokala politiska statstjänstemän. 
 

• Tvinga aldrig någon i Kina att ”tappa ansiktet” inför en grupp. Man bör 
inte heller öppet motsäga eller kritisera andra människor. 

 
• En tjänst måste alltid betalas tillbaka och gör man tjänster åt någon kan 

man förvänta sig att få tillbaka gentjänster när man behöver det.  
 

• Visitkort lämnas ut formellt vid första mötet. Att ha visitkort med 
informationen på kinesiska på ena sidan uppskattas av kineserna.  

 
• Långsiktighet är ett nyckelord i Kina och att lägga in långsiktigt 

formulerade mål i sina förslag är ofta en fördel.  
 

• Förvänta inte att få förståelse direkt. Följdfrågor och att angripa samma 
fråga från olika vinklar ökar chansen att nå förståelse. 
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• Kroppsspråket är ett helt annorlunda och man bör inte tolka rörelser så 

som man skulle gjort i Sverige.  
 

• I Kina är det viktigt att visa känslor för att tydligt få fram sitt budskap. Är 
man besviken ska man visa att man är det och inte enbart säga att man är 
besviken och gå vidare.  

 
• Att ge gåvor är en vardagsföreteelse i kinesisk affärskultur och anses hjälpa 

relationen att utvecklas. 
 

• Kineser är patriotiska och man bör undvika diskussioner kring politik, 
mänskliga rättigheter, miljöförstöring och religion.  

 
• Klädstilen i affärer är vanligtvis att man ska klä sig stiligt. Mörk kostym och 

slips, gärna märkeskläder då rikedom inger respekt. 
 

• Förberedelser inför förhandlingar är mycket viktigare i Kina än många 
andra länder. Saker som är viktiga att ha koll på är: Material- /råvarupriser, 
valutakurser samt kinesiska lagar man berörs av i området man gör affärer i.   
 

• Det är en fördel att lära sig några hälsningsfraser. Detta visar att man brytt 
sig och är intresserad av att få till en seriös och fungerande relation. 
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4.4 Lathund – Lyckat inköp i Japan 
 
• Relationer är den drivande faktorn av affärer i Japan och utan tillräckligt 

bra relationer kan det bli väldigt svårt att åstadkomma något. Att åka dit 
och umgås med dem kvällen innan affärssamtal för att bygga upp 
relationen kan vara en fördel. 
 

• Det är viktigt att visa respekt för äldre. Värt att tänka på är att man oftast 
bör hälsa på den äldsta först. Oftast har även äldre personer större potential 
att lyckas med affärer i Japan. 
 

• Du bör ta emot visitkort med båda händerna och hantera dem med 
respekt. Japaner uppskattar om det är skrivet på japanska på ena sidan av 
visitkortet. 
 

• De värdesätter om man lär sig några japanska ord. Det handlar mer om att 
visa att man ansträngt sig för att gynna relationen än att själva orden spelar 
så stor roll.  
 

• Var alltid artig och diplomatisk. Att visa irritation och otålighet är negativa 
känslor som bara försvårar relationen.  
 

• Undvik att försätta japanen i en situation där denne riskerar att tappa 
ansiktet. 
 

• Var ödmjuk och be om ursäkt om du gjort något tveksamt. Ett anspråkslöst 
handlande beundras mycket samtidigt som framfusighet och överdriven 
självkänsla förknippas med ett barnsligt beteende.  
 

• Beslut tas nästan alltid genom konsensus vilket gör att otålighet och försök 
till påskyndande av processen bara leder till irritation och ett ännu mer 
utdraget tidsspann. 
 

• Att utföra tjänster åt andra anses positivt, och du kan alltid förvänta dig att 
få tjänsten tillbaka.  
 

• Överskatta inte japanens förmåga att förstå engelska. De är också 
tveksamma till användandet av ordet ”nej”, vilket kan göra det svårt att vara 
säker på om budskapet gått fram.  
 

• Gå igenom samma fråga flera gånger från olika vinklar och ställ öppna 
frågor för att försäkra att man är överrens och att de förstår.  
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• Muntliga överenskommelser ses som lika bindande som skriftliga. Kvalitén 
på relationen avgör hur uppkomna situationer kan lösas, snarare än 
juridiska begränsningar.  
 

• Tala gärna väl om ditt företag men undvik att skryta om dig själv. Skämta 
aldrig heller på företagets bekostnad.  
 

• Humor hör inte hemma under affärsmöten.  
 

• Långvarig ögonkontakt ses som fientlighet och bör undvikas.  
 

• Kroppsspråket hos japanerna är minimalt och man ska inte försöka uttyda 
allt för mycket av någons kroppsspråk.  
 

• Visa intresse i din kontakt även på ett personligt plan. Kommentarer och 
frågor kring familjen, fritidssysselsättningar osv. kan ha bra effekt på ett 
förhållande.  
 

• Gåvor är vanligt i Japan och du kan räkna med att få en gåva. Oftast 
öppnas inte presenten på plats utan det gör du enskilt.   
 

• Man kan förvänta sig att bli dömd efter sina kläder. Klä dig alltid snyggt 
men konservativt. Vanligast är en mörk kostym med slips. 
 

• Att umgås efter affärsmöten är en mycket viktig del. Det brukar vara 
uppskattat om man tar med den japanska gästen till en restaurang som 
serverar mat specifik för ditt land och berätta vad som gör den så speciell.  
 

• Om något gör dig förvånad under vistelse i Japan bör du inte reagera alltför 
starkt direkt. Tänk över situationen och fråga någon om saken senare för 
att undvika onödiga händelser.  
 

• Även om japaner ibland kan känna sig osäkra att prata engelska uppskattar 
de en nära och bra kontakt, de vill ha mer kontinuerlig kontakt. Använd 
gärna telefon som ett komplement till mail för att få en mer personlig 
kontakt.  
 

• Viktigt att tänka på att japan är väldigt konservativt och det är viktigt att 
respektera deras traditioner. 
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4.5 Lathund – Lyckat inköp i USA 
 

• I USA värderas konkreta formuleringar och att man snabbt kommer till 
poängen. 
 

• Respekt fås genom prestationer och inte pga. ålder eller klädval. 
 

• Det är viktigt med entusiasm och delta aktivt. Det ses inte som positivt om 
man verkar uttråkad eller håller sig försiktigt i bakgrunden. 
 

• Affärer ses som ett mycket seriöst förehavande i USA och det är viktigt att 
framstå som seriös för att bli godtagen. 
 

• Självkritik ses ofta som en svaghet och man bör istället betona sina fördelar. 
 

• Humor används ofta i affärssammanhang men kan vara känsligt i spända 
och obekväma situationer. 
 

• Tid är pengar och man ska inte slösa på andras tid genom vaga 
formuleringar och brist på konkreta mål. 
 

• Var punklig till möten. Vid försenad ankomst var noggrann med att be om 
ursäkt. 
 

• Lägg mycket tid på att göra en snygg powerpoint-presentation då det anses 
imponerande. Första presentationen av dig själv och ditt företag är en viktig 
del. 
 

• Bli inte förvånad om amerikaner ställer, vad som kan verka vara, väldigt 
personliga frågor och kommentarer. 
 

• Amerikaner är oftast korta och koncisa. De kan lätt tolkas som aggressiva 
under t.ex. en förhandling, men det är inget som följer med ut från 
förhandlingsrummet. 
 

• Klädkoden är ganska olik runt om i landet och är svår att generalisera. Man 
bör kolla upp med en person som varit där tidigare. 
 

• Kortsiktighet genomsyrar det mesta och man satsar i regel på snabba vinster 
under korta tidsperioder.  
 

• Man kan ofta komma i kontakt med ett tankesätt som säger att den 
amerikanska vägen är den rätta vägen, och man behöver goda argument för 
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att övertyga dem om något annat. Trots detta är amerikanen 
förändringsbenägen om han anser att det kan gynna situationen. 

 
• Trots att hierarkin ibland kan vara svår att uppfatta är det alltid en högre 

chef som tar viktigare beslut. 
 

•  Det är en fördel om man är tydligt visar sina känslor och använder 
kroppsspråk för att underlätta att budskapet kommer fram.  
 

• Amerikaner gillar att diskutera om sport, jobb och var man kommer ifrån. 
Ämnen som bör undvikas är religion, politik och lön. 
 

• Rökning och alkohol anses av en del amerikaner som socialt oacceptabelt 
och man bör kolla med dem först.  
 

• Underskatta inte risken för språkförbistringar även om svenskar vanligtvis 
pratar bra engelska. Det finns alltid uttryck och budskap som kan feltolkas 
när man inte pratar sitt eget modersmål.  
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4.6 Lathund – Lyckat globalt inköp 
 

• Man bör undvika att göra snabba antaganden eller att döma ut andra 
kulturers arbetssätt. 
 

• Gör alltid research kring alla de olika kulturer du kommer att arbeta med. 
 

• Försök att förstå hur ditt beteende verkar för dem som berörs av det. Alla 
kulturer har olika tolkningar av det. Ett skämt i en kultur kan tolkas som 
en förolämpning i en annan.  
 

• Överskatta aldrig en person språkförmåga om denne pratar något annat än 
modersmålet.  
 

• Att ha tålamod vid globala affärer är en viktig del. Räkna med att allt tar 
längre tid än du från början tänkt.  
 

• Ställ alltid frågor om det är något du inte förstår. Det är bättre att fråga än 
att göra felaktiga antaganden.  
 

• Det är bra att ställa följdfrågor från olika vinklar för att försäkra sig om att 
båda parter uppfattat samma saker.  
 

• Visa alltid respekt för de olika kulturerna och skillnaderna som finns.  
 

• Ha kulturella skillnader i åtanke när du arbetar. När det uppstår problem, 
försök tänka på hur det skulle kunna göras annorlunda till nästa gång för 
att undvikas. 
 

• Det är bra att kombinera mail med telefon. Då får man det både skriftligt 
och den mer personliga kontakten som blir över telefon. 
 

• Videokonferenser anses bra eftersom det blir en personligare kontakt och 
man får ett ansikte på personen man pratar med.  
 

• Kontinuerliga utvärderingar tillsammans med leverantören anses positivt i 
alla kulturer.  
 

• Försök inte koppla alla problem du stöter emot till kulturella skillnader. 
Det finns även individuella skillnader inom alla kulturer.  
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4.7 Matris över kulturaspekter  
Vi har valt att rangordna länderna mellan 1-3 där 1 är det land som minst passar 
in på påståendet och 3 är det land som mest passar in.  

 

Kulturaspekt Kina Japan USA 

Långsiktigt tänkande 2 3 1 

Medvetenhet om kulturella skillnader 1 2 3 

Strävan efter nära relationer 2 3 1 

Acceptans för ojämn maktfördelning 3 2 1 

Formellt bemötande 2 3 1 

Individualism 1 2 3 

Försiktighet / Osäkerhetsundvikande 1 3 2 

Tid är pengar 2 1 3 

Behov av förberedelser innan förhandling 3 2 1 

Kulturskillnad mot Sverige 2 3 1 

Aggressivitet vid förhandling 2 1 3 

Lång tid vid förhandlingsbordet 1 3 2 

Lång tid från början till slut för en affär 2 3 1 

Hög värdesättning av kulturanpassning 2 3 1 

Mycket känslo- och kroppsuttryck 2 1 3 

Vikt av att visa ödmjukhet 2 3 1 
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5 Slutsats och diskussion 
Slutsats och diskussion är även den upplagd efter kategorierna från 
intervjuunderlaget för att enklare kunna följas. Slutsatser och diskussion är 
uppbyggda på resultatet och sedan jämförda mot teori för att ta fram skillnader 
och likheter. När vi drar en ny slutsats har vi valt att göra ett streck som 
avgränsning för att visa att det kommer en ny slutsats.  

I slutet av detta kapitel har vi gjort en återblick på inköpsprocessen för att se hur 
och var kulturella skillnader påverkar i de olika delarna. Här diskuteras var man 
förväntas hitta kulturella skillnader i inköpsprocessen och vilka problem det kan 
leda fram till. 

5.1 Affärsrelationer 
Resultatet vi fått är att både svenskar och personer utanför Sverige tycker att man 
ibland hanterar sina leverantörer på ett sätt som inte alltid är optimalt. Många 
svenskar hanterar alla leverantörer på liknande sätt. De gör alltså ingen skillnad om 
leverantören är ifrån USA, Kina eller Japan. I Kina och Japan är det mycket 
viktigare med en tätare kontakt och därmed krävs att det görs skillnader i 
kontakten mellan dem och t.ex. amerikanska underleverantörer.  
 
- 
 
Husqvarna bygger långsiktiga relationer där så behövs, men tillser samtidigt alltid 
att en leverantör inte blir oersättlig. Detta resulterar ibland i att vissa leverantörer 
anser att de inte har det nära samarbete med Husqvarna som de normalt önskar. 
Detta är något som man bör beakta och ta hänsyn till. Alla underleverantörer vi 
pratat med, oavsett nationalitet, har gärna velat vara med tidigare i utvecklingen 
för att kunna ge sina synpunkter på produkten. De nämnde att när 
specifikationerna kom var det inte mycket utrymme för förändringar. Att ha en 
tvåvägskommunikation med underleverantören innan specifikationerna fastslås 
tror vi skulle vara till nytta. Vi tror att Husqvarna skulle kunna ta tillvara på 
underleverantörernas specialkunskaper inom varje område på ett bättre sätt. Detta 
för att få bättre delkomponenter och därmed en bättre slutprodukt.  
 
Som vi sett i teorin är Husqvarna enligt oss ett företag som har hög kontinuitet 
men låg involveringsgrad i många av sina leverantörsrelationer. Med detta menas 
att Husqvarna gärna ser att det ska vara enkelt att byta leverantör även om det 
enklaste ska vara att vara kvar. De vill att det ska ligga nästan som ett hot mot 
leverantören att de inte ska bli alltför säkra. I vissa fall kan detta vara ett rätt 
arbetssätt, dock inte alltid. I de fall där leverantören tillhandahåller 
högteknologiska produkter t.ex. förgasare, skulle man kunna skörda frukten av väl 
utbyggda strategiska allianser där leverantören till en större del och tidigare i 
utvecklingen bidrar med kunskaper. För att lyckas få till en lyckad strategisk allians 
är relationsfrågan väldigt viktig i Japan och Kina, men det kräver mycket jobb med 
nära kontakter för att lyckas. I USA däremot är det betydligt viktigare att fokusera 
på andra saker såsom att affärer och tidsplaner hålls snarare än den riktigt nära 
relationen.  
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5.2 Direkta kontakter 
Vi har märkt en tydlig tendens att alla nya personer som börjar arbeta globalt gör 
om samma misstag. Man märker framförallt att nyanställda saknar kunskap som är 
viktig för att lyckas med kommunikation i andra kulturer. Det här är även något 
som vi kom i kontakt med från både svenskt och utländskt håll. Vissa svenskar har 
vi märkt ignorerar vissa aspekter utav kulturella skillnader och problemen som kan 
uppkomma p.g.a. det. Man tror att det spelar mindre roll än det egentligen gör. 
Det verkar finnas ett ganska utbrett tankesätt att vanlig social kompetens och sunt 
förnuft är tillräckligt. Detta tror vi beror på brist på kunskap i ämnet. Vi tror även 
att kunskapen som förs vidare internt framförallt kommer från samma 
nationaliteter. Detta gör att sådant de tror och tycker fungerar bra för dem kanske 
andra kulturer uppfattar helt annorlunda även om de kanske inte visar det på ett 
sätt så det kommer fram. Japaner däremot verkar tagit problemen med kulturella 
skillnader mer allvarligt och de har större insikt hur de ska hantera det. Våra 
undersökningar visar att det finns en uppskattning av att anpassa sig till landet 
man kommer till och kulturen som råder där. Vi tror därför att det är en viktig 
aspekt att ta hänsyn till vid resor. 
 
- 
 
Amerikaner vi pratade med framhävde vikten av utbildning inom ämnet. De 
kände att genom interna utbildningar på deras arbetsplats hade de lärt sig mycket 
som de hade haft nytta av i sitt globala arbete. Vi tror att detta även skulle kunna 
gynna Husqvarna. För tillfället verkar mycket ligga individuellt. Det är upp till 
varje enskild inköpare att införskaffa kunskap om denne anser det nödvändigt. Vi 
tror att Husqvarna skulle tjäna på att komma med mer rekommendationer. 
Interna utbildningar med jämna mellanrum skulle till en början kunna ge 
personalen en grundläggande känsla för olika kulturella skillnader samt få upp en 
förståelse för att dessa faktiskt har betydelse. Vi känner att erfarenheter oftast 
utbyts mellan samma nationaliteter, detta tror vi kan vara hämmande då alla som 
sagt inte har full insikt om problemen. Dessa utbildningar tror vi skulle kunna 
göras internt genom att sammanställa intryck från alla delar inom Husqvarna-
koncernen. Man skulle även kunna göra detta som ett led till att öka kontakten 
och samarbetet med sina underleverantörer genom att utbyta kunskap inom 
ämnet. Det är viktigt att även få en förståelse hur andra kulturer ser på svenskarna. 
Man skulle t.ex. kunna utnyttja om det kommer kineser till Sverige på besök. De 
kunde då även kunna ha en information om den kinesiska kulturen och hur de ser 
på oss svenskar. Likadant skulle svenskarna kunna berätta om Sverige och den 
svenska kulturen när de är på besök i Kina.  
 
- 
 
Man skulle även kunna sammanställa någon form av dokument från alla länder 
som Husqvarna arbetar med. Detta dokument skulle kunna användas av all 
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personal för att läsa in sig på vilka problem som kan uppkomma och vilka 
skillnader man bör ta hänsyn till vid kontakter i landet.  
 
- 
 
För att ytterligare förbättra relationen utan att öka kostnader för mycket skulle 
vara att verkligen ta tillvara på förslaget som japanerna gav i resultatet. Alltså att 
utnyttja när personer är på resande fot i närliggande länder såsom Kina skulle man 
kunna bjuda in japanska leverantörer till Husqvarnas fabrik i Kina. Då skulle 
kostnaden på resan istället läggas på underleverantören men bidra till en förbättrad 
långsiktig relation.  
 
- 
 
Ett annat förslag till förbättringar vi kommit fram till är att det skulle vara bra för 
nyanställda att få göra första resan tillsammans med någon mer erfaren för att 
kunna ta lärdomar. Detta skulle även kunna ge personen en chans att se kulturella 
skillnader och hur saker går till utan att behöva lägga all tid och energi på affären. 
Vi tror även att detta skulle bygga upp en bättre självkänsla när man kommer i 
liknande situationer i framtiden.  
 

5.3 Assistens vid direkta kontakter 
Enligt våra undersökningar fick vi fram att personer ibland kunde känna sig 
underlägsna och osäkra när personer satt och pratade ett språk de inte förstod. 
Ibland hade de med sig en person från Husqvarna som kunde språket. När de 
hade det kände de att underläget försvann och de kände sig mer jämbördiga. 
Ganska ofta sa de dock att de åkte ut helt ensamma och fick då förlita sig på 
underleverantörens engelsktalande. Det kan vara en stor nackdel att inte förstå vad 
de säger emellan sig när de pratar sitt inhemska språk. Vi tror att detta är en viktig 
aspekt att ta hänsyn till att man aldrig åker ut ensam utan alltid har med någon 
med kunskap om både språk men även kulturen i landet. Det bästa scenariot hade 
varit om personen i fråga kunde svenska och det inhemska språket så man själv 
fick fördelen av att kunna prata det egna språket men även kunna förstå deras. Vi 
fick en känsla när vi pratade med underleverantörer att det finns en klar vilja från 
deras synsätt att de gärna vill kunna fortsätta prata sitt egna språk utan att 
motparten förstår. Detta tror vi skulle kunna vara en fördel ur Husqvarnas synsätt 
att ta hänsyn till.  
 
Genom att ha en person från Husqvarna som förstår språket blir det enklare att få 
till en förståelse om tekniska saker då Husqvarnas person kan prata om det med 
underleverantören på deras hemspråk. Detta skulle minska de språkförbistringar 
som idag sker mellan parter när tolken inte har den tekniska kunskap som krävs 
för att översätta på ett bra sätt. På lång sikt är det självklart bäst att även de med 
teknisk kunskap kan prata engelska. Husqvarna bör verkligen trycka på att 
underleverantörerna anställer personer med både teknisk och språklig kunskap. 
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Som en övergång innan detta sker tror vi dock vårt förslag är nödvändigt för en 
mer bekymmerslös kommunikation.  
 

5.4 Språkproblem 
Språket är det problem som upplevs störst. För att minska denna klyfta och för att 
få båda parter att känna mer tillhörighet med varandra sa bl.a. japanerna att kunna 
några fåtal ord på det inhemska språket skulle stärka relationen. Genom att visa att 
man kan några hälsningsfraser eller artighetsord på ett språk man inte annars 
pratar visar man att man har brytt sig och är mån om relationen med dem.  
 
- 
 
En annan sak vi kommit fram till är vikten av att få en bekräftelse på att kineser 
och japaner förstått vad som sagts. Detta är viktigt p.g.a. att även om de inte 
förstår säger de aldrig det rätt ut. Framförallt för japaner är det fult att säga ”nej” 
därför blir det av stor vikt att alltid ställa följdfrågor för att ta reda på att de 
verkligen har byggt upp en förståelse för vad som sagts. Det är bra att säga samma 
sak flera gånger men med andra ord för att de lättare ska förstå. Följdfrågorna man 
ställer bör vara av sådan sort som de inte kan svara endast ”ja” på utan man bör 
istället fråga om hur de tänkt lösa det eller liknande.  
 

5.5 Kommunikation 
Resultatet visar att mail är kommunikationssättet som nästan uteslutande används 
inom Husqvarna-koncernen. Det är även det kommunikationssätt som de allra 
flesta svenskar föredrar. Fördelar med mail är att man inte behöver ta hänsyn till 
tidsskillnader samt att många kineser och japaner känner sig mer säkra i att skriva 
engelska. Problemen som uppkommer blir att man får fler följdfrågor tillbaka än 
svar. Detta medför att mycket tid går förlorad till att förklara över mail som man 
snabbare hade klarat av via telefon. Det skulle därför kunna vara en fördel att 
ibland använda telefon i lite större utsträckning än det görs idag. Efter 
telefonsamtal är det dock viktigt att få en skriftlig bekräftelse via mail. Genom att 
använda mail som ett komplement till telefonsamtalet får man ett bevis på att de 
förstått vad man pratade om över telefon. Japanernas åsikt skiljde sig stort från 
svenskarnas. De tyckte att telefon skulle användas mer vid de tidpunkter på dygnet 
det var möjligt. Telefonkontakt ger även en mer personlig kontakt som japanerna 
uppskattar. Vi tror detta är något att ha i åtanke att man oftare ringer till japaner 
än t.ex. amerikaner för att bygga en tätare kontakt och även lättare ge dem en 
förståelse. Eftersom japanerna gärna såg att Husqvarna hade en bättre och mer 
tätare relation med dem. De nämnde att de gärna hade sett fler besök av svenskar 
på deras anläggningar m.m. Ett alternativ för att förbättra relationen skulle kunna 
vara att då istället ha en bättre och mer kontinuerlig telefonkontakt. Detta skulle 
hjälpa och förbättra relationen utan att öka på kostnaderna för mycket som mer 
kontinuerliga besök skulle innebära.  
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- 
 
En annan sak som märktes tydligt under intervjuerna var att alla såg fördelarna 
som finns med videokonferenser. Det många tog upp som ett problem var dock 
den tekniska biten, det var jobbigt att få det att fungera och tog lång tid. Vi tror 
att klarare direktiv hur det fungerar och när man ska använda det vore en fördel. 
Ett enkelt sätt skulle vara att använda sin bärbara dator och en webcam och sedan 
kommunicera över internet. Detta sätt skulle inte heller kräva några större 
resursinsatser varken hos underleverantörer eller från Husqvarna.  
 
- 
 
Nästan alla svenskar tyckte att de kunde uttrycka sina känslor och budskap på ett 
bra sätt. Många svenskar verkar tro att personer från andra kulturer tolkar budskap 
på samma sätt som de själva gör. Vårt resultat från utländska personer speglar dock 
en annan bild. Där fick vi fram att svenskarna ofta har svårt att uttrycka sig så 
känslor och budskap verkligen kommer fram. Detta var genomgående både för 
mail och telefon. Andra nationaliteter upplevde detta som ett stort problem att 
inte alltid förstå vad svenskarna menade. Detta tror vi är något svenskar måste bli 
bättre på och ha i åtanke att försöka vara tydligare i dessa aspekter. Träffas man vid 
direkt kontakt är det lättare att förklara men via mail kan man inte se mottagarens 
reaktion. Ett förslag skulle kunna vara att använda någon form av kännetecken på 
mailen för att visa sina känslor omkring mailet. Sätta en markering om mailet är 
viktigt t.ex.  
 
För att lättare visa vilka känslor och uttryck som ligger bakom kommer vi tillbaks 
till fördelarna med videokonferenser. Genom detta kan båda parter se hur besked 
tas emot av motparten. Kan bara den tekniska biten lösas på ett smidigt sätt verkar 
det som videokonferenser skulle uppskattas av alla nationaliteter. Det är dock 
viktigt att alla vet hur det fungerar så det inte slösas massa onödig tid.  
 
- 
 
Ibland verkar det vara problem  med instabilitet i telefonlinjerna i Kina. Ett 
alternativ till telefonkommunikation skulle kunna vara att välja att kommunicera 
via internet. Detta skulle även dra ner kostnaderna eftersom kommunikation via 
internet inte medför några merkostnader. 
 

5.6 Förhandling 
Inom förhandlingar märker man tydligt att många tror att det enbart är 
individualitet som spelar roll. Detta är dock något som våra undersökningar 
motsäger sig. Vi märker att det finns tydliga fördelar att dra, detta genom att öka 
förberedelserna innan förhandlingar. Förberedelser är mycket viktigare i Kina 
enligt oss. I Kina är förhandlingarna mycket mer oförutsägbara vilket gör att 
förberedelser även blir viktigare. 
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- 
 
En annan aspekt som Husqvarna verkar vara mindre bra på att utnyttja är 
fördelarna av att förhandla i grupp. Både enligt teorin och när man ser hur 
utländska förhandlar märker man tydligt att förhandlingar aldrig ska göras enskilt. 
Genom att förhandla i grupp kan olika personer ta olika roller och därmed få ett 
bättre utslag. Vissa personer kan t.ex. vara lugna medan andra kan visa mer 
känslor. 
 
- 
 
Till viss mån i Kina men framförallt i Japan är det väldigt viktigt att aldrig hamna 
i tidsnöd. Alla förhandlingar här tar mycket längre tid än man från början 
planerade. För att undgå att behöva stressa fram ett beslut för att hinna kan det 
gynna förhandlingssituationen att inte känna någon tidspress att t.ex. behöva 
hinna med ett plan hem.  
 
- 
 
Mycket utav teorin tar upp att skriftliga avtal och kontrakt har en mindre 
betydelse i Kina och Japan. Våra undersökningar visar dock att det börjar bli mer 
och mer acceptabelt och det ses idag ofta som en naturlig del av affärsuppgörelsen. 
 

5.7 Utvärdering 
Enligt våra undersökningar tyckte många att utvärderingar var en viktig sak att ta 
hänsyn till. Just nu gör Husqvarna en stor utvärdering innan de blir valda som ny 
leverantör. Det som fattades som sades framförallt från leverantörshåll var 
kontinuerlig utvärdering. Detta var ingen skillnad från land till land utan en 
genomgående åsikt. Slutsatsen av detta blir att utvärdering av verksamheter är lika 
viktigt i alla delar av världen. Det är dock viktigt att göra skillnader på hur man 
ska utvärdera leverantörer i olika länder. Resultaten av utvärderingarna ska bli 
samma men tillvägagångssätten borde skiljas. I Japan och Kina krävs en närmre 
kontakt för att bygga upp en respekt för varandra. Har man inte denna respekt för 
varandra kommer det vara svårt att få fram åsikter som spelar roll för 
utvärderingens syfte. De kommer istället bygga upp en rädsla och utvärderingen 
kommer inte leda till något.  
 
- 
 
Amerikanska underleverantörer tog upp fördelarna som finns med anonyma 
utvärderingar. Genom detta är man säker på att få ärliga och uppriktiga svar men 
det ger ingen detaljerad bild över varje underleverantör. Ett förslag på detta skulle 
vara att göra en enkät via internet och sedan skicka över till leverantörerna. Då 
skulle Husqvarna snabbt kunna få en bild inom vilka områden 
underleverantörerna anser de största problemen vara. Denna sortens utvärdering 
tror vi skulle vara en bra idé för att få en övergripande bild men det är inget man 
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ska arbeta med under en längre tid. Vi tror att det krävs en tätare kontakt med 
leverantören för att utvärdera just varje leverantör för sig och hitta fördelar och 
nackdelar i just de olika enskilda fallen. Utvärdering bör ske tillsammans med 
leverantören och inte bara åt ett håll. Husqvarna kan även utvecklas genom åsikter 
som kommer från sina leverantörer. Genom detta kan de få reda på vad som bör 
göras annorlunda och vad som sedan tidigare fungerar bra.  
 

5.8 Egna tankar och erfarenheter 
Vi har märkt en tydlig tendens att de flesta, om de fick välja fritt, helst skulle välja 
att göra affärer inom landet man själv kommer ifrån. En aspekt som spelade in var 
närhet till underleverantören, men även om man bortsåg från den geografiska 
närheten stannade de flesta kvar vid sitt val. Detta betyder att personer måste 
känna svårigheter att handla med andra länder. Det största problemet är självklart 
språket och att det är dåliga engelskkunskaper hos inköpare från Kina och Japan. 
En intressant tanke är dock att det fortfarande inte var många personer som valde 
USA trots att språket inte är några problem där. Det medför att det måste finnas 
kulturella skillnader som personer upplever vara problematiska och därmed helst 
undviker.  
 
- 
 
Ett annat problem som uppkom under intervjuerna var att det var svårt att få en 
överblick vilka personer som var på besök i vilket land. Om man visste detta skulle 
man kunna hjälpa varandra i förhandlingar etc. Vi tycker det borde läggas upp ett 
centralt schema där man kan se vilka personer som befinner sig i vilket land och 
när, ungefär som mötesplaneringen som redan finns.  
 
- 
 
Vi bestämde oss för att inte ta med så mycket angående gåvor etc. Detta för att 
Husqvarna bestämt sig för att aldrig ge presenter. Även om det ofta tas upp som 
en positiv aspekt tror vi många företag accepterar att detta inte är en del av den 
svenska kulturen och därför inte heller tar illa upp.  
 
- 
 
Vi märkte klart och tydligt att både Husqvarna som företag och Sverige som land 
hade ett bra rykte i alla länder. Det betyder alltså inte automatiskt att det enbart 
finns problem vid affärer i olika länder. Genom att det finns denna underbyggda 
respekt underlättas affärer som görs i dessa länder. Många tog bl.a. upp att det är 
bra att Sverige är så högteknologiskt och att svenskar alltid har bra kunskap om det 
mesta. Detta verkar som det uppskattas av andra kulturer och förenklar 
affärsrelationen.   
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- 
 
Under vår undersökning kom vi fram till att stora delar av underleverantörerna i 
Kina som finns på östkusten har blivit mer och mer västerländska i sitt synsätt. De 
har stor internationell erfarenhet av handel och utvecklas hela tiden. Problemen 
som börjar uppkomma är att det börjar bli dyrare utmed kusten. I framtiden 
kommer därför tillverkning flyttas längre och längre in i landet. Detta kommer att 
ge upphov till mer markanta kulturkrockar då den kinesiska kulturen är betydligt 
starkare inåt landet. Dessa förändringar kommer alltså leda till att kunskap om 
kulturskillnader kommer bli ännu viktigare i framtiden.  
 
- 
 
Inköp i framtiden kommer alltså fortsätta påverkas av kulturer även om vissa 
företag blir mer och mer internationella. Globalt kommer det alltid sökas efter nya 
marknader och varje gång kommer kulturella skillnader påverka. I framtiden 
kommer en förändring att synas, det kommer bildas mer och mer strategiska 
allianser med underleverantörer. Detta leder till att mer kommunikation blir 
nödvändigt mellan sitt eget företag och sina underleverantörer. Ökade krav på 
global kommunikation kommer även leda till att kunskap om hur olika kulturer 
påverkar kommer bli än viktigare i framtiden. 
 

5.9 Diskussion om var och hur kulturella skillnader 
påverkar inköpsprocessen 
Det är viktigt att ha i åtanke att det inte är kulturella skillnader i sig som är 
problemet utan det är de problem som kulturella skillnader ger upphov till. I vissa 
lägen kan kultur vändas till din egen fördel istället för att se det som ett problem. 
Som tidigare behandlats är det bara vissa delar i inköpsprocessen där kultur och 
språk spelar roll.  
 
Första steget av inköpsprocessen som handlar om produktspecifikationer spelar 
kultur en viss roll inom en del områden. Specifikationer som vi ifrån Sverige tar 
för givet och aldrig inte ens tar upp kan i andra kulturer vara nödvändiga att 
beskriva för att få en korrekt produkt. Utan denna kunskap kan det lätt bli t.ex. 
kvalitetsbrister i produkten. Det är även skillnader från kultur till kultur hur man 
ser på förändring av specifikationer. Vissa kulturer vill förankra allt hos kunden 
medan andra ändrar utan att fråga för de tror att det blir en förbättring. Det är 
dock inte alltid sant att det blir en förbättring och det kan istället leda till problem 
i slutprodukten. 
 
Nästa steg i inköpsprocessen handlar om leverantörsval och uppbyggnad av 
relationer. Här spelar kultur en stor roll för att bygga upp en respekt gentemot 
varandra. Det är dock viktigt att tänka på hur relationen är uppbyggd. Kulturella 
skillnader är viktigare att ta hänsyn till vid hög involveringsgrad. Vid hög 
involveringsgrad jobbar man närmare varandra och det blir viktigare att ha en bra 
kontakt där båda parter förstår varandra. Beroende på vad underleverantören 
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tillverkar ändras ofta involveringsgraden. Är det en viktig underleverantör som 
tillverkar en komplex och avancerad produkt är det viktigare med en hög 
involveringsgrad. Detta ställer även högre krav på kunskap om kulturella skillnader 
för att relationen ska flyta på bra. Det är även skillnad mellan olika kulturer hur 
mycket och vilken typ av arbete det krävs för att ha hög involveringsgrad. 
Samarbete i vissa kulturer kräver t.ex. mer personlig kontakt för att bli lyckat.  
Man bör även tänka på att kulturella skillnader blir viktigare desto längre 
relationen sträcker sig. Detta eftersom misstag och felsteg i en långvarig relation 
påverkar verksamheten under en längre tid än vid kortsiktiga affärer. Det är 
framförallt viktigt i början av en relation, efter ett tag har man byggt upp en 
förståelse för varandra vilket gör att det är lättare att acceptera varandras kulturer.  
 
I förhandlingsprocessen är det framförallt två steg som kulturella skillnader spelar 
en stor roll. Detta är under planeringen och genomförandet. Man måste vara väl 
förberedd för att kunna få till den bästa möjliga affären. Är man inte medveten om 
kulturella skillnader som råder kan man lätt bli överrumplad under förhandlingen 
vilket blir en nackdel som medför en sämre förhandlingsposition.  
Är man istället väl förberedd och vet vad som väntar kan man istället dra 
skillnaderna till sin egna fördel. Genom att veta vilka kort som kommer spelas ut 
kan man förbereda sig på vad man ska säga och genom det har man istället satt sig 
själv i en bättre förhandlingssits. Detta kan bidra till att förhandlingsmotparten 
istället kan känna en viss osäkerhet eftersom kunskapen inte var förväntad. 
Vid förhandlingsbordet är det dock viktigt att tänka på att det även är mycket 
individuella skillnader. Som teorin visar på finns det flera psykologiska faktorer 
hos människor som kommer in i alla kulturer. Dessa visar på att flera 
grundläggande beteenden hos människor faktiskt är lika i hela världen. Vid 
förhandlingsbordet är det därmed svårt att göra alltför stora generaliseringar 
mellan olika kulturer även om vissa skillnader naturligtvis finns.  
 
De nästföljande två stegen i inköpsprocessen är mest administrativa och där spelar 
inte kulturella skillnader någon större roll vilket medför att vi inte hanterat dem i 
arbetet.  
 
Det sista steget i processen är utvärdering. Kontinuerliga utvärderingar är viktiga i 
alla länder. Kulturella skillnader bidrar dock till att utvärderingarna måste göras på 
olika sätt. I vissa kulturer kan man t.ex. ha svårt för att ge uppriktiga svar utan att 
känna rädsla för att bli avskedad eller liknande. Här kan det därför vara en fördel 
att t.ex. göra anonyma utvärderingar för att undvika felaktiga svar. Utvärderingar 
kan även ses som en del av relationsutvecklingen vilket leder till fördelar i andra 
delar av inköpsprocessen. Att ha förståelse för kulturen och kunna ge en 
återkoppling till sin underleverantör som de accepterar är en viktig del. Det finns 
ett klart samband mellan fungerande återkoppling samt tvåvägskommunikation 
och hur det leder till ett större engagemang hos underleverantören.  
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9.1 Bilaga 1 Intervjuunderlag - Svenskar i Sverige 
 
Affärsrelationer 

• Hur stor insikt har ni i era underleverantörers verksamhet? 

• Vad vet underleverantörer om era mål?  

• Hur skulle du vilja se att kontakten med era leverantörer utvecklas?  
 

Direkta kontakter 
• Hur bemöts man som svensk vid kontakt med företag i andra länder? 

• Vad upplever du har varit ett problem vid kontakt med företag i andra 
länder 

• Hur anpassar man sig när personer från andra länder kommer på besök?  

• Anpassar ni er efter den affärsetikett som råder i landet ni är i kontakt med? 
 

Assistans vid direkta kontakter 
• Känner du att det skulle vara en fördel att använda en tolk vid 

kommunikation med folk i andra länder? 
 

Språkproblem 
• Upplever du att språkförbistringar och allmänna svårigheter vid 

kommunikationen är ett problem? 

• Känner man sig underlägsen vid en förhandling då man pratar ett språk 
man inte behärskar till fullo? Vad skulle man kunna förändra för att bli mer 
jämbördiga?  

 
Kommunikation 

• Hur fungerar kommunikationen med mail, responstider? Är det lätt att nå 
rätt person? 

• Hur ser fördelningen ut vid kontakter mellan mail och telefon? 

• Är svenskar bra på att förmedla sitt budskap? Vilka skillnader har du sett på 
svenskars sätt att kommunicera fram sitt budskap i jämförelse med andra 
nationaliteters? 

• Hur ser man på betydelsen av skriftliga dokument i olika länder? 

 
Förhandling 

• Hur skiljer sig förhandlingstekniken mellan olika länder? 

• Finns det en tydlig förutsägbarhet vid förhandlingar? 
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• Vilka tydliga taktiska utspel förekommer vid förhandlingar? 

• Utgår man ifrån att den andra är uppriktig och menar vad de säger? 

• Utgår man ifrån att alla följer sitt lands specifika förhandlingssätt? 
 

Utvärdering 
• Tror du att ni skulle tjäna på att utvärdera kontakter med leverantörer etc? 

• Känner du ni skulle ha nytta av en utvärdering som sammanfattar 
interkulturella skillnader att ta hänsyn till i ert vardagliga arbete? 

Egna tankar och erfarenheter 
• Om du fick välja ett land att göra affärer i, vilket skulle du välja och varför? 
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9.2 Bilaga 2 Intervjuunderlag - Svenskar med stor 
erfarenhet av utlandsresor inom inköp  
 
Affärsrelationer 

• Hur stor insikt har ni i era underleverantörers verksamhet? 

• Vad vet underleverantörer om era mål? 

• Hur skulle du vilja se att kontakten med era leverantörer utvecklas?  

 
Direkta kontakter 

• Hur bemöts man som svensk vid besök i andra länder? 

• Anpassar ni er efter den affärsetikett som råder i landet ni åker till? 

• Hur anpassar man sig när personer från andra länder kommer till Sverige? 

• Gör man långvariga resor till/besök hos nyuppköpta enheter? Hur mottags 
man? 

• Vad upplever du har varit ett problem vid kontakt med företag i andra 
länder? 

Assistans vid direkta kontakter 
• Finns det med folk vid besök på företag i andra länder som har kännedom 

om den lokala affärskulturen? 

• Känner du att det skulle vara en fördel att använda en tolk vid 
kommunikation med folk i andra länder? 

 
Språkproblem 

• Upplever du att språkförbistringar och allmänna svårigheter vid 
kommunikationen är ett problem? 

• Känner man sig underlägsen vid en förhandling då man pratar ett språk 
man inte behärskar till fullo? Vad skulle man kunna förändra för att bli mer 
jämbördiga?  

 
Kommunikation 

• Hur fungerar kommunikationen med mail, responstider? Är det lätt att nå 
rätt person? 

• Hur ser fördelningen ut vid kontakter mellan mail och telefon? 

• Är svenskar bra på att förmedla sitt budskap? Vilka skillnader har du sett på 
svenskars sätt att kommunicera fram sitt budskap i jämförelse med andra 
nationaliteters? 

• Hur ser man på betydelsen av skriftliga dokument i olika länder? 
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Förhandling 
• Hur skiljer sig förhandlingstekniken mellan olika länder? 

• Finns det en tydlig förutsägbarhet vid förhandlingar? 

• Vilka tydliga taktiska utspel förekommer vid förhandlingar? 

• Utgår man ifrån att den andra är uppriktig och menar vad de säger? 

• Utgår man ifrån att alla följer sitt lands specifika förhandlingssätt? 
 

Utvärdering 
• Tror du att ni skulle tjäna på att utvärdera kontakter med leverantörer etc? 

• Känner du ni skulle ha nytta av en utvärdering som sammanfattar 
interkulturella skillnader att ta hänsyn till i ert vardagliga arbete? 

Egna tankar och erfarenheter 
• Har du exempel på någon resa som blivit väldigt lyckad, vad var de som 

gjordes bra/annorlunda i jämförelse med tidigare fall? 

• Om du fick välja ett land att göra affärer i, vilket skulle du välja och varför? 
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9.3 Bilaga 3 Intervjuunderlag – Svenskar med stor 
erfarenhet av utlandsresor utanför inköpet 
 
Direkta kontakter 

• Hur bemöts man som svensk vid besök i andra länder? 

• Anpassar ni er efter den affärsetikett som råder i landet ni åker till? 

• Hur anpassar man sig när personer från andra länder kommer till Sverige? 

• Gör man långvariga resor till/besök hos nyuppköpta enheter? Hur mottags 
man? 

• Vad upplever du har varit ett problem vid kontakt med företag i andra 
länder? 

Assistans vid direkta kontakter 
• Finns det med folk vid besök på företag i andra länder som har kännedom 

om den lokala affärskulturen? 

• Känner du att det skulle vara en fördel att använda en tolk vid 
kommunikation med folk i andra länder? 

 
Språkproblem 

• Upplever du att språkförbistringar och allmänna svårigheter vid 
kommunikationen är ett problem? 

• Känner man sig underlägsen vid en förhandling då man pratar ett språk 
man inte behärskar till fullo? Vad skulle man kunna förändra för att bli mer 
jämbördiga?  

• Vilka problem har du upplevt och hur har du gjort för att lösa problemen? 

 
Kommunikation 

• Hur fungerar kommunikationen med mail, responstider? Är det lätt att nå 
rätt person? 

• Hur ser fördelningen ut vid kontakter mellan mail och telefon? 

• Är svenskar bra på att förmedla sitt budskap? Vilka skillnader har du sett på 
svenskars sätt att kommunicera fram sitt budskap i jämförelse med andra 
nationaliteters? 

• Hur ser man på betydelsen av skriftliga dokument i olika länder? 

Utvärdering 
• Tror du att ni skulle tjäna på att utvärdera kontakter med leverantörer etc? 

• Känner du ni skulle ha nytta av en utvärdering som sammanfattar 
interkulturella skillnader att ta hänsyn till i ert vardagliga arbete? 
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Egna tankar och erfarenheter 

• Har du exempel på någon resa som blivit väldigt lyckad, vad var de som 
gjordes bra/annorlunda i jämförelse med tidigare fall? 
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9.4 Bilaga 4 Intervjuunderlag - Other nationalities 
 
Business relationships 

• How large insight do you have in your suppliers activity? 

• How much do your suppliers know about Husqvarna’s goals? 

• How would you like to develop the contact with your suppliers? 

• What are the differences in your vision of supplier relationship compared 
to a Swedish vision? 

Direct contacts 
• How do you think Swedes adapt the business etiquette in your country?  

• Are you adapting your business etiquette when visiting Sweden? 

• What problems have you experienced in contact with Swedes?  

Assistance to direct contacts 
• Should Swedes to a greater extent bring persons with knowledge about the 

local business culture to meetings and negotiations?  

• Do you think Swedes would have a use of bringing an interpreter? Is the 
meaning in messages clear enough and without misunderstandings? 

Language problems 
• Have you experienced that confusion of languages and other difficulties in 

communication is a problem?  

• Can you feel inferior at a negotiation when people speak a language which 
you don’t control in full? What could be changed to make it more equal?  

Communication 
• How does the communication with e-mail work to Sweden, response 

times? Is it easy to reach the correct person?  

• How does the division look between e-mail and telephone in business 
contacts?  

• Are Swedes good in mediating their messages? What differences have you 
seen in the Swedish way to communicate their messages in comparison to 
other nationalities? 

• How important are written documents in different countries?  

 
Negotiation 

• What shortages do Swedes usually have in negotiations in your country?  

• Have you seen any clear differences in negotiation techniques between 
yourself and Swedes? 
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• How does the negotiation technique distinguish between different 
countries?  

• Do you assume that the other person is frank and mean what they say? 

• Do you assume that all follow it lands specific way of negotiation? 

 
Own thoughts and experiences 

• If you had to choose only one country to make business in, what country 
would you choose and why? 
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9.5 Bilaga 5 Intervjuunderlag - Suppliers outside 
Sweden 
 
Business relationships 

• How large insight do you have in Husqvarna’s activity? 

• Do you experience your connection with Husqvarna as long or short 
termed? 

• How would you like to develop the contact with Husqvarna? 

Direct contacts 
• Do you think peoples from Husqvarna visit you often enough?  

• How do you think Swedes adapt their business etiquette in your country?  

• Are you adapting your business etiquette when visiting Sweden? 

• What problems have you experienced in contact with Swedes?  

Assistance to direct contacts 
• Should Swedes to a greater extent bring persons with knowledge about the 

local business culture to visiting’s?  

• Do you think Swedes would have a use of bringing an interpreter? Is the 
meaning in messages clear enough and without misunderstandings? 

Language problems 
• Have you experienced that confusion of languages and other difficulties in 

communication is a problem?  

Communication 
• Do you consider that you have good enough contact with Husqvarna? 

• How does the communication with e-mail work to Sweden, response 
times? Is it easy to reach the correct person?  

• How does the division look between e-mail and telephone in business 
contacts?  

• Would you prefer that your contacts on Husqvarna speak your native 
language? 

• Are Swedes good in mediating their messages? What differences have you 
seen in the Swedish way to communicate their messages in comparison to 
other nationalities? 

• How important are written documents in different countries?  

 
Negotiation 

• What shortages do Swedes usually have in negotiations in your country?  



Bilagor 

96 

• Have you seen any clear difference in negotiation technique between 
yourself and Swedes? 

• How does the negotiation technique distinguish between different 
countries?  

• Do you assume that the other person is frank and mean what they say? 

• Do you assume that all follow it lands specific way of negotiation? 

 
Evaluation 

• Are you making evaluations of your relationship with Husqvarna? 

Own thoughts and experiences 
• How do you experience your contact with Husqvarna compared to other 

similar customer contacts? 

• What do you think Husqvarna need to improve in their contact with you? 

• How do you solve problems with culture differences within your company?  
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