
 
 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

  
Ekonomiska Institutionen 
581 83 LINKÖPING 

  

Datum 
Date 
2002-01-16 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  

ISRN   Företagsekonomi 2002/4    

 
     

  C-uppsats 
X D-uppsats 

  

Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2002/fek/004/ 

  

 
 

 

Titel 
Title 
 

 

Nationell kultur & Relationsmarknadsföring – Nationella kulturella olikheters 
betydelse i affärsrelationer mellan svenska och japanska affärsmän   
 
National culture & Relationship marketing – The importance of national cultural 
differences in business relations between Swedish and Japanese businessmen  

 

Författare 
 Author 

 

Sandra Claesson & Malin Eriksson 
 

 
 

Sammanfattning 
Abstract 
The globalisation of the world is believed by some to homogenise individuals from different 
national cultures. However, the values and norms of an individual are deeply rooted in their 
national culture and are therefore difficult to change. Since birth these values and norms are learnt 
through interaction with others within a specific national culture. The differences in values of a 
national culture are shown in the cornerstones of the nation. These cornerstones are language, 
aesthetics, religion and social institutions. Differences are also shown in Hofstedes cultural 
dimensions, the long-term contra the short-term time perspective and also in symbols, cultural 
heroes and rituals. In a global world, businessmen of different national cultural backgrounds will 
meet illustrating these differences. We find it important to study how these differences influence a 
business relationship. 
 
The objective of this thesis is to study, how Swedish businessmen can overcome national cultural 
differences in a business relation by using relationship marketing. Furthermore, to illustrate 
national cultural differences, which Swedish and Japanese businessmen find important in the 
business relation. The study is based on depth-interviews with both Swedish and Japanese 
businessmen. The result of the depth-interviews shows that relationship marketing is a method to 
overcome differences in national cultures.  
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Nationell kultur & Relationsmarknadsföring 
Nationella kulturella olikheters betydelse i affärsrelationer  

mellan svenska och japanska affärsmän  
1 Inledning 
 
I vårt inledande kapitel redogör vi för bakgrunden till vårt forskningsproblem. 
Bakgrunden följs av en problemdiskussion, vilken mynnar ut i studiens syfte och 
frågeställningar. Kapitlet behandlar även studiens avgränsningar och begrepps-
förklaringar samt källkritik. Slutligen presenterar vi uppsatsens disposition. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 

”Danser skapar inte bara olika typer av relationer utan består också av rörelse 
och interaktion. Man bjuder upp till dans. Det kan bli en vals. Det kan bli en 
tryckare. Man kan trampa varandra på tårna.”              (Gummesson, 1998, s. 20) 

 
I diskussioner om globalisering talas det ofta om att nationella kulturer närmar 
sig varandra, men det är lätt att glömma bort att de nationella värderingarna 
kvarstår. Vi anser att det är olikheterna i affärsmännens nationella kulturella 
värderingar, som gör att affärsmännen i affärsrelationen kan trampa varandra på 
tårna. Hill (2000) anser att dagens globalisering innebär att nationella kulturer 
närmar sig varandra, genom exempelvis förbättrad teknologi, infrastruktur och 
kommunikationsmöjligheter. Även om så är fallet är nationella kulturer starkt 
rotade hos individer, då den nationella kulturen bygger på värderingar och 
normer. Dessa värderingar har lärts in sedan de tidigaste levnadsåren genom 
språk, skola, föräldrar, religion, samt seder och bruk. (Hill, 2000) De Wit & 
Meyer (1998) hävdar att vissa forskare anser att nationella kulturer är stabila 
över tid. Vidare anser Kotabe & Helsen (2001) att värderingssystem är grundade 
i den nationella kulturens historiska bakgrund, vilket betyder att nationella 
kulturella värderingar kvarstår i ett längre tidsperspektiv. Detta innebär att
nationella kulturella värderingar i språk, utbildning och religion etcetera, 
trots globaliseringen kommer att förbli relativt oförändrade.  
 
Den förbättrade kommunikationsteknologin har inneburit att människor världen 
över har bättre förutsättningar att kommunicera med varandra. Även resandet 
har beroende på snabba och förmånliga transportmöjligheter ökat och 
underlättats. Denna utveckling har lett till att företag skaffar sig fler 
internationella kontakter, såsom kunder, leverantörer och affärspartners. (De Wit 
& Meyer, 1998) Många av dagens affärsmän reser ofta över nationella kulturella 
gränser i sitt arbete, för att komma i kontakt med företagets över världen spridda 
intressenter. I dessa affärskontakter konfronteras affärsmännen inte enbart med 
problematiken i att skapa affärsrelationer, utan också med problematiken i att 
skapa affärsrelationer med människor med olika nationella kulturella 
bakgrunder. Vi tror att det ökade resandet innebär att människor blir medvetna 
om och nyfikna på nationella kulturella olikheter. Däremot anser vi liksom De 
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Wit & Meyer (1998) att kontakterna mellan människor från olika nationella 
kulturer i ett kort tidsperspektiv inte kommer att resultera i ändrade nationella 
kulturella värderingar och normer.  
 
En relativt ny form av marknadsföring är relationsmarknadsföring (Gummesson, 
1998). Då relationsmarknadsföringen enligt Gummesson (1998) ser varje 
individ som ett eget marknadssegment, anser vi att den skapar ett utrymme för 
nationella kulturella olikheter. Enligt Gummesson (1998) består alla mänskliga 
kontakter av nätverk och relationer. I en relation interagerar individer med 
varandra. Om vi skulle lösa upp relationer och nätverk skulle vi även lösa upp 
samhället. För att det dagliga livet ska kunna fungera, till exempel för att vi ska 
kunna handla mat, ta oss till vår arbetsplats eller kunna driva ett företag, krävs 
att människor interagerar. Om vi inte interagerade med andra människor skulle 
människan vara tvungen att vara en helt självförsörjande individ. För att 
affärsmän ska kunna överleva det dagliga livet i en heterogen värld, måste även 
de ingå i nätverk och skaffa sig affärsrelationer med kunder, leverantörer och 
andra affärspartners. (Gummesson, 1998) 
 
Mellan affärspartners finns det olika avstånd, exempelvis ekonomiska och 
kulturella. Individer med samma nationella kulturella bakgrund har delvis 
samma kunskapsbas. (Usunier, 2000) Usunier (2000) anser därför att det är 
enklare att finna trovärdiga och pålitliga affärspartners inom samma nationella 
kultur, än i andra nationella kulturer. Trots att det är enklare att finna trovärdiga 
och pålitliga affärspartners inom den egna nationella kulturen, söker företag 
affärspartners med andra nationella kulturella bakgrunder och det är här som 
vårt intresse ligger. 
  
 
1.2 Problemdiskussion 
 
I en affärsrelation mellan affärspartners bjuds det upp till dans och 
affärsparterna interagerar med varandra. Även mellan affärspartners med olika 
nationella kulturella bakgrunder bjuds det upp till dans, men vi tror att 
interaktionen på grund av de olika nationella kulturella bakgrunderna kan öka 
risken för att affärsmännen trampar varandra på tårna.   
 
Liksom Gummesson (1998) anser vi att det är svårbegripligt hur lite 
uppmärksamhet relationsmarknadsföringen med sin fokusering på 
affärsrelationer, nätverk och interaktion har fått i den generella 
marknadsföringslitteraturen, eftersom dessa i praktiken är de mest väsentliga för 
alla företag. Vi anser dessutom att det bör ägnas mer uppmärksamhet åt att 
studera nationella kulturella olikheter i affärsrelationer, då människor från olika 
nationella kulturer interagerar allt oftare i en globaliserande värld.  
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Vi anser att nationella kulturella olikheter trots globaliseringen kommer att 
kvarstå. Enligt Kotabe & Helsen (2001) är nationella kulturella 
värderingssystem djupt rotade hos individerna i en nationell kultur. I ett kortare 
tidsperspektiv innebär detta att människor behåller sina nationella kulturella 
värderingar och normer (De Wit & Meyer, 1998). För att affärsmän ska kunna 
etablera affärsrelationer tror vi att en förståelse för varandras nationella 
kulturella bakgrunder är nödvändig. Vidare anser vi att en del i att skapa 
förståelse är att erhålla medvetenhet och kunskap om hur affärsmän bör 
marknadsföra sig själva och sitt företag i affärsrelationen med andra affärsmän. I 
en globaliserande värld vidgas kravet på marknadsföring och det blir viktigt att 
kunna marknadsföra sig mot en affärspartner med en annan nationell kulturell 
bakgrund. Därför anser vi det särskilt betydelsefullt att affärsmän i dagens 
samhälle skapar en medvetenhet om sin egen och motpartens roll i 
affärsrelationen.  
 
Vårt kunskapsbidrag inom detta forskningsområde är alltså att visa på 
relationsmarknadsföringens betydelse för affärsrelationer mellan affärsmän med 
olika nationella kulturella bakgrunder.  
 
 
1.3  Syfte 

  
Syftet med denna uppsats är att studera på vilket sätt svenska affärsmän kan 
använda relationsmarknadsföring för att överbrygga nationella kulturella 
olikheter i en affärsrelation med japanska affärsmän. 
 
Syftet med denna uppsats är vidare att skapa förutsättningar för förståelse för 
nationella kulturella olikheter som svenska och japanska affärsmän upplever 
som viktiga i affärsrelationen. 
 
 
1.4 Frågeställningar 
 
Syftet mynnar ut i följande frågeställningar: 
 

- På vilket sätt kan svenska affärsmän använda sig av 
relationsmarknadsföring i arbetet att skapa affärsrelationer med japanska 
affärsmän? 

 
- Vilka nationella kulturella olikheter är viktiga i relationsbyggandet 

mellan svenska och japanska affärsmän? 
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Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar kan vi ge rekommendationer till de 
svenska affärsmännen vi intervjuat och till svenska affärsmän med liknande 
arbetsuppgifter i liknande sammanhang samt höja deras medvetenhet för viktiga 
nationella kulturella faktorer vid relationsbyggandet. 
 
 

1.5 Avgränsningar och begreppsförklaringar 
 
Affärsrelationer påverkas inte enbart av en nationell kultur, utan även av bland 
annat legala, ekonomiska och politiska faktorer (Hill, 2000). Vi vill därför 
uppmärksamma läsaren på att vi avgränsar oss till att endast studera den 
nationella kulturens påverkan vid affärsrelationer. 
 
Nationella kulturer är vidare sällan kulturellt homogena och affärslivet 
innehåller flera subkulturer, såsom exempelvis företagskultur eller 
ungdomskultur (Sandström i Forsgren & Johanson, 1992). Bara för att individer 
är medlemmar av samma kultur innebär inte det att de har exakt samma syn på 
allt. Vi avgränsar oss till att studera den kultur som delas av den stora massan i 
ett land, det vill säga den nationella kulturen som påverkar ett lands individer till 
att ha mer eller mindre liknande värderingar och attityder inom vissa områden. 
När vi nämner kultur i referensramen avser vi alltså den nationella kulturen.  
 
Vi anser att det för oss inte är möjligt att fullständigt beskriva nationella 
kulturer, då en nationell kultur delvis är en undermedveten process och för att 
kunna beskriva en nationell kultur fullt ut, krävs att individerna fostras in i den. 
En nationell kultur kan dock ses ur ett relativt perspektiv och därmed kan vi 
urskilja olikheter mellan de nationella kulturerna. Att beskriva en nationell 
kultur fullt ut anser vi alltså omöjligt. Däremot anser vi det möjligt att skapa en 
viss förståelse för nationella kulturella olikheter i affärsrelationer. Vi menar 
alltså att vi kan fördjupa vår kunskap om nationella kulturella olikheter, men vi 
kan däremot inte fullt ut få en förståelse för olikheters osynliga, bakomliggande 
betydelser. 
 
Vi skulle kunna välja att studera affärsrelationer mellan svenska affärsmän och 
affärsmän i andra nationella kulturer, men vi har avgränsat oss till att endast 
studera svenska affärsmäns affärsrelation med japanska affärsmän.  
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Vi vill även uppmärksamma läsaren på att det självklart kan finnas fler 
nationella kulturella likheter än olikheter mellan olika nationella kulturer och att 
dessa likheter kan förenkla samarbetet i affärsrelationer. I denna uppsats har vi 
dock för avsikt att studera vilka nationella kulturella olikheter, som svenska och 
japanska affärsmän upplever som viktiga i affärsrelationen. 
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1.6 Källkritik 
 
I referensramen använder vi Hofstedes fyra dimensioner. Hollensen (2001) 
skriver att en svaghet med Hofstedes undersökning är, liksom i andra nationella 
kulturella studier, att den nationella kulturen ses som homogen inom de 
nationella gränserna. En annan svaghet med undersökningen är att den endast 
genomfördes med IBM-anställda, vilket innebär att undersökningen inte kan 
representera andra industrier lika väl. Definitionen på de olika kulturella 
dimensionerna kan dessutom definieras olika i olika kulturer. Exempelvis kan 
ett kollektivistiskt beteende i ett specifikt sammanhang ha en annan betydelse i 
ett annat sammanhang. I Japan baseras nämligen kollektivism på organisationen, 
medan kollektivism baseras på familjen i Kina. (Hollensen, 2001)  
 
Vi anser att en annan svaghet med Hofstedes undersökning är att hans synsätt är 
färgat av en västerländsk influens. Det innebär att Hofstedes synsätt inte kan 
representera andra nationella kulturella synsätt. Vi som forskare påverkas också 
av vårt nationella kulturella synsätt. Trots vårt nationellt kulturellt färgade 
synsätt anser vi att vi som forskare kan se olikheter i Hofstedes kulturella 
dimensioner mellan den japanska och den svenska kulturen.  
 
En styrka med Hofstedes undersökning är dock att den är cirka 30 år gammal 
och trots detta har ännu ingen undersökning gjorts i samma stora skala. En 
annan styrka är att undersökningspopulationen är kontrollerad för att jämförelser 
ska kunna göras. Vidare bygger Hofstedes fyra kulturella dimensioner på djupa 
kulturella värderingar, vilket leder till relevanta jämförelser mellan olika 
nationella kulturer. Det finns dessutom ingen annan undersökning som jämför 
nationella kulturer så detaljerat som Hofstedes. (Hollensen, 2001) 
 
Då Hofstedes dimensioner erhållit kritik tog vi kontakt med en 
universitetsadjunkt i japanologi på Linköpings universitet. I en diskussion med 
japanologen kom vi fram till att Hofstedes fyra dimensioner går att applicera på 
både den svenska och den japanska kulturen. Att Hofstedes dimensioner är 
användbara för att mäta nationella kulturella olikheter bekräftades även vid den 
empiriska undersökningen, då respondenternas svar visade på nationella 
kulturella olikheter i överensstämmelse med Hofstedes dimensioner. Med 
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När vi skriver om kunder och leverantörer menar vi affärsrelationen mellan 
affärsmän i olika företag och inte affärsrelationen mellan affärsman och 
konsument. Begreppet affärsmän kan innefatta både kvinnor och män. När vi i 
empirin och analysen skriver de svenska affärsmännen syftar vi på den svenska 
leverantören och kunden, som vi har intervjuat. 
 



Nationell kultur & Relationsmarknadsföring 
Nationella kulturella olikheters betydelse i affärsrelationer  

mellan svenska och japanska affärsmän  
anledning av detta har vi valt att delvis använda Hofstedes dimensioner i vårt 
arbete att påvisa nationella kulturella olikheter.  
  
Vi är medvetna om att våra respondenter har gjort generaliseringar av japanska 
och svenska affärsmän och den japanska och den svenska kulturen. Våra 
respondenter nämnde dock aspekter kring den japanska och den svenska 
kulturen och japanska och svenska affärsmän som är betydelsefulla för deras 
arbeten. Vi vill uppmärksamma läsaren på att vi därför kommer att använda oss 
av respondenternas generaliseringar.  
 
 
1.7 Disposition 
 
För att underlätta för dig som läsare att följa med i uppsatsens olika delar, ska vi 
nu berätta hur uppsatsen är disponerad. 
 
Kapitel 2 behandlar vårt vetenskapliga angreppssätt. Inledningsvis förklarar vi 
vårt hermeneutiska synsätt. Vi diskuterar vårt val av metod och 
forskningstekniker. Kapitlet innehåller även en diskussion om forskningens 
tillförlitlighet och en beskrivning av vårt tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med
en metodkritik. 
 
Kapitel 3 redogör för studiens referensram. I kapitlet undersöker vi teoretiskt 
vad en nationell kultur är och några av dess byggstenar samt nationella 
kulturella olikheter. Därefter presenteras relationsmarknadsföring och dess 
karaktäristika. Kapitlet avslutas med en syntes, där vi redogör för kopplingen 
mellan nationell kultur och relationsmarknadsföring. Denna koppling mynnar ut 
i en av oss konstruerad modell. 
 
I kapitel 4 återfinns vår empiriska studie, vilken är baserad på tre intervjuer 
varav två intervjuer med svenska affärsmän och en intervju med en japansk 
affärsman. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 
 
I kapitel 5 analyserar vi vårt teoretiska och empiriska material utifrån vårt syfte 
och våra frågeställningar och på så vis förbereder vi läsaren på svaren på våra 
forskningsfrågor. Analysen avslutas med en syntes, där vi uppfyller studiens 
syfte genom att svara på våra frågeställningar. Vi kopplar dessutom 
frågeställningarna till vår modell. 
 
I kapitel 6 återfinns uppsatsens slutdiskussion, där vi för ett vidare resonemang 
utifrån vår studie. Avslutningsvis diskuterar vi förslag till fortsatt forskning. 
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2 Vetenskapligt angreppssätt 
 
I detta kapitel redogör vi för vår vetenskapliga syn. Då vi anser att ett 
vetenskapligt synsätt inte kan väljas, utan snarare är något författarna har 
förvärvat under en längre period vill vi uppmärksamma läsaren på att vi endast 
nämner vårt vetenskapliga synsätt, det hermeneutiska synsättet. Kapitlet 
innehåller även en diskussion kring vårt val av metod och forskningstekniker. Vi 
kommer dessutom att diskutera vår forsknings tillförlitlighet samt beskriva vårt 
tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med en metodkritik.  
 
 
2.1 Vetenskapssyn 
 
Hermeneutik eller tolkningslära, innebär att forskaren gör tolkningar av ett 
förstående slag. I tolkningarna använder sig forskaren av sina egna upplevelser, 
minnen och förförståelse. Med förförståelse menas att forskaren inte enbart 
uppfattar verkligheten med sina sinnen, utan att forskaren även gör subjektiva 
tolkningar utifrån egna värderingar som påverkar hans/hennes 
verklighetsuppfattning. (Thurén, 1991) Vår förförståelse för vårt 
forskningsområde bygger på tidigare erfarenheter, såsom boende i utlandet mer 
än 5 månader samt studier inom områdena psykologi, sociologi, 
socialantropologi och företagsekonomi. Vår analys kommer att utgöras av 
reviderad förförståelse, som vi erhållit genom intervjuer med olika personer som 
vi anser vara relevanta för forskningsområdet. 
 
Den hermeneutiska vetenskapssynen präglas alltså av ett växelspel mellan 
förförståelse och erfarenhet samt mellan del och helhet. Detta kallas 
hermeneutisk spiral eller cirkel och betyder att forskaren genom nya erfarenheter 
ständigt kommer att förändra sin förförståelse. Ju mer erfarenhet en forskare får 
desto bättre blir förförståelsen. (Thurén, 1991) Våra tidigare studier inom 
företagsekonomi, psykologi, sociologi och socialantropologi har således gett oss 
en förförståelse kring relationer samt om människan som en social och kulturell 
varelse. Dessa erfarenheter formar vår förförståelse när vi angriper detta 
forskningsområde. Genom teoretiska och empiriska studier inom 
forskningsområdet anser vi att vår förförståelse kommer att förbättras 
ytterligare.  
 
 
2.2 Val av metod 
 
Vid angripandet av ett forskningsområde kan kvalitativa eller kvantitativa 
metoder väljas (Holme & Solvang, 1997). Den kvalitativa metoden syftar till 
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att skapa en djupare förståelse av forskningsproblem (Andersen, 1998). En 
kvalitativ metod kännetecknas vidare av en närhet till forskningsobjektet, det 
vill säga att det finns en direkt relation mellan forskare och undersökningsenhet. 
I en kvalitativ metod kan inte en forskare förstå den undersökta situationen, om 
inte forskaren ser från det undersöktas perspektiv, det vill säga inifrån. Genom 
ett inifrån perspektiv strävar forskaren efter en djupare och en holistisk 
uppfattning om det han/hon studerar. Det är dock även viktigt med ett 
utifrånperspektiv, då det är väsentligt att både kunna förstå och förklara 
fenomenet i fråga. I kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller 
tolkning av information som står i fokus. (Holme & Solvang, 1997) Kvalitativ 
data lämpar sig inte i uttryck av formler, då kunskapssyftet är av förstående art 
(Andersen, 1998).  
 
Kvalitativa metoder karaktäriseras av en flexibilitet bestående av två delar. För 
det första är det viktigt att vara flexibel vid undersöknings- och 
informationsinsamlingsfasen. Forskaren kan alltså rätta till sina frågeställningar 
om han/hon under arbetets gång upptäcker att vissa viktiga delar glömts bort 
eller felformulerats. För det andra är intervjuupplägget flexibelt i valet av vilka 
frågor som tas upp och i vilken ordningsföljd. Karaktäristiskt för en kvalitativ 
undersökning är således liten styrning och öppenhet för ny kunskap och 
förståelse. (Holme & Solvang, 1997)  
 
Vi har valt ett kvalitativt angreppssätt, eftersom vi anser det vara lämpligast för 
vårt forskningssyfte. Den kvalitativa metoden överensstämmer med vår 
hermeneutiska vetenskapssyn och tillåter oss att vara öppna för ny kunskap och 
information. För att kunna nå en djupare kunskap hos våra respondenter, anser 
vi att det är en fördel om vi har en närmare relation, där vi kan motivera 
respondenten att svara på våra frågor. Den kvalitativa metoden är vidare 
lämplig, eftersom våra tolkningar kommer att vara det centrala i denna uppsats. 
Då vi vill få våra respondenters subjektiva syn anser vi det lämpligt med ett 
flexibelt upplägg. Vidare lämpar sig ett flexibelt upplägg bäst, då vi under 
intervjuernas gång kan ändra frågor, rätta till felformuleringar och gå tillbaka till 
oklarheter. Genom ett flexibelt upplägg kan vi dessutom få reda på kunskap som 
vi inte haft i åtanke och om sådan kunskap kommer fram, kan vi formulera nya 
frågor under intervjuprocessen. Vi anser att det empiriska resultatet vi kommer 
att uppnå grundas i respondenternas tankegångar och därför anser vi att det 
empiriska resultatet bör återges i en löpande text och inte omvandlas till 
statistiska generaliseringar. 
 
Ett alternativ till den kvalitativa metoden är en kvantitativ metod. En kvantitativ 
metod har genom historien uppfattats som den enda riktiga vetenskapliga 
metoden. Den uppfattningen byggde på att forskare objektivt ansågs kunna 
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bestämma hur olika samhälleliga förhållanden var beskaffade. (Holme & 
Solvang, 1997) Kvale (1997) hävdar att det naturliga valet av en kvantitativ 
metod och förkastandet av den kvalitativa metoden beror på vilken definition av 
vetenskap som väljs. Kvale (1997) anser vidare att ett förkastande av den 
kvalitativa metoden speglar en begränsad vetenskaplig syn, som inte ser 
vetenskap som en företeelse för kontinuerlig kartläggning och diskussion. 
 
I kvantitativa metoder finns det ett jag-det-förhållande mellan forskaren och 
undersökningsobjekten. Det innebär att forskaren på avstånd observerar det han 
studerar och att forskaren inte är en del av det undersökta. I en kvantitativ metod 
omvandlas informationen till siffror och mängder, vilket sedan analyseras 
statistiskt. Kvantitativa metoder karaktäriseras av ett standardiserat upplägg, 
vilket betyder att ny kunskap som kommer fram under det faktiska 
genomförandet inte får påverka undersökningens upplägg. Alla respondenter får 
samma frågor och svarsalternativ. Detta gör att kvantitativ forskning präglas av 
stark styrning från forskarens sida. (Holme & Solvang, 1997) Vi anser att den 
kvantitativa metoden inte är lämplig i vår forskning, då vi strävar efter en för oss 
okänd kunskap som våra respondenter besitter. Vårt forskningsområde kräver en 
stor förkunskap och förförståelse. Den kvantitativa metoden skulle ha inneburit 
att vi hade behövt än mer förkunskap om vårt forskningsområde, eftersom den 
kvantitativa metoden har ett standardiserat upplägg och en stark styrning. Då vi 
vill erhålla respondenternas subjektiva syn på vårt forskningsområde, har vi valt 
en kvalitativ intervju.  
 
Datainsamlingsmetoder utöver kvantitativa och kvalitativa kan delas in i 
primärdata och sekundärdata. Primärdata är data insamlad av forskaren själv 
medan sekundärdata är data forskaren erhållit i andra hand. (Andersen, 1998) 
Vårt empiriska material utgörs av primärdata i form av de djupintervjuer som vi 
själva har genomfört med våra respondenter, medan vårt teoretiska material 
utgörs av sekundärdata i form av litteratur och tidskrifter.  
 
 

2.2.1 Val av forskningsteknik 
 
För att du som läsare ska erhålla en förståelse för vilka forskningstekniker vi har 
valt att använda i vår empiriska studie samt varför vi har valt dessa, ska vi nu 
diskutera dem. 
 
En fallstudie är en undersökning om en specifik företeelse. Det kan vara en 
person, en händelse, en social grupp eller ett företag. (Merriam, 1994) 
Fallstudiens syfte är att med hjälp av det valda fallet representera och beskriva 
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verkligheten. Ett ensamt fall kan inte representera verkligheten till fullo och det 
är viktigt att vara försiktig med de slutsatser som dras. Slutsatserna bör mer ses 
som indicier och får först större betydelse när andra undersökningar visar på 
samma sak. (Ejvegård, 1996) Vi ser fenomenet, nationella kulturella olikheter i 
svenska affärsmäns affärsrelation med japanska affärsmän, som en händelse och 
därför genomför vi en fallstudieliknade undersökning. Vi inser att den 
information vi kommer att erhålla från våra respondenter inte kan representera 
verkligheten för alla affärsmän. De slutsatser som vi drar kommer främst att 
representera de affärsmän vi intervjuat och affärsmän med liknande 
arbetsuppgifter i liknande sammanhang. Dessutom anser vi att företag och 
affärsmän, som arbetar över nationella kulturella gränser, kan dra lärdom av 
våra resultat samt öka sin medvetenhet för nationella kulturella olikheters 
betydelse. De kan även få en insikt i relationsmarknadsföringens 
användningsområde över nationella kulturella gränser.  
 
Forskningsintervjuer där intervjupersonerna möter likartade teman, dock utan 
någon speciell ordningsföljd, kallas för djupintervjuer. Denna intervjuteknik 
möjliggör uppkomsten av nya och oförutsedda aspekter. (Jacobsen, 1993) 
Djupintervjuer är vidare ostrukturerade, direkta och personliga intervjuer som 
används för att komma åt djupare liggande och för intervjuaren okänd kunskap 
(Malhotra & Birks, 2000). I en djupintervju ska respondentens och inte 
forskarens syn på området tydliggöras. Forskaren undersöker ett fåtal områden 
för att få reda på respondentens åsikter och kunskap, men i övrigt låter forskaren 
respondenten utforma sina svar på egen hand. Det kan dock vara nödvändigt att 
systematisera frågorna för att kunna täcka intressanta områden för den aktuella 
forskningsfrågan. Fördelarna med djupintervjuer är att forskaren snabbt kan 
samla en stor mängd information och direkt kan följa upp och klargöra att 
insamlad data stämmer. (Marshall & Rossman, 1995) Vi har valt att genomföra 
djupintervjuer med hjälp av en systematiserad intervjumall (se bilaga 4) samt en 
djupintervjuliknande intervju (se bilaga 5). Intervjumallen kommer att vara 
vägledande för oss vid intervjuerna. Detta för att vi ska kunna fokusera på de 
områden som är intressanta för oss. Frågorna kommer att vara av en öppen 
karaktär, eftersom vi är beroende av att respondenterna formulerar sin kunskap 
fritt. Dessutom ser vi det som en fördel att vi i våra intervjuer kan ställa 
följdfrågor och be respondenterna utveckla sina svar. Detta gör att ny och för oss 
oförutsedd kunskap kan framkomma och öka relevansen av vårt 
forskningsområde. Vi anser att denna möjlighet kommer att öka informationens 
tillförlitlighet.  
 
Nackdelar med en djupintervju kan bland annat vara att den involverar personlig 
interaktion. Respondenter kan vara ovilliga eller obekväma att samarbeta och att 
dela med sig av information, men de kan också vara omedvetna om viss kunskap 
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och vissa mönster och kan därför inte bistå med information. En annan nackdel 
med en djupintervju är att intervjuaren inte får fram rätt information, då 
forskaren inte har rätt vetande, rätt språkkunskap eller rätt färdighet för att ställa 
relevanta frågor. Av samma orsak kan även forskaren misstolka respondentens 
svar. (Marshall & Rossman, 1995) Våra respondenter kan inneha information 
som de upplever som känslig att dela med sig av och därför vill de inte bistå oss 
med sådan information. En annan svårighet kan vara att vi inte talar samma 
språk som våra respondenter, det vill säga respondenterna använder sig av 
specifika företagstermer som är okända för oss. Våra japanska respondenter 
kommer dessutom från en högsammanhangskultur, medan vi i Sverige tillhör en 
lågsammanhangskultur. Det innebär att våra japanska respondenter lägger en 
annan vikt av och innebörd i det talade och det skrivna ordet (se s. 20-21 om 
”hög”- och ”lågsammanhangskultur”). Vi har båda gjort ett antal djupintervjuer 
under vår utbildning. Trots detta är vi medvetna om att vi genom vårt beteende 
kan ha påverkat våra respondenter. 
 
En alternativ metod till den kvalitativa intervjun är att konstruera en enkät. En 
enkät är ett strukturerat frågeformulär som ges till ett stickprov ur en population 
för att få kunskap om något specifikt. I en enkät används till stor del frågor med 
färdiga svarsalternativ. (Malhotra & Birks, 2000) Anledningen till att vi har valt 
en djupintervju som metod är att vi inte anser oss ha tillräcklig förkunskap om 
respondenternas kommande svar, för att på förhand kunna systematisera en 
enkät. Vi anser att en enkät skulle ha inneburit fler problem, eftersom vi även i 
en enkät kommer att ha problemet med en hög- och lågsammanhangskultur och 
specifika företagstermer. En betydande skillnad i valet av djupintervjun, är att vi 
har en chans att i efterhand fråga respondenterna om vi uppfattat informationen 
korrekt och på så sätt ökas studiens tillförlitlighet. I användandet av en 
djupintervju som forskningsteknik kan vi dessutom vara flexibla processen 
igenom. Våra svenska respondenter kommer vi att möta ansikte mot ansikte, 
medan vi kommer att genomföra en djupintervju liknande intervju via e-mail 
med vår japanska respondent. I båda fallen har vi möjlighet att kontrollera att vi 
har uppfattat informationen korrekt samt ställa följdfrågor om information 
saknas. 
 
 
2.3 Forskningens tillförlitlighet 
 
Kvalitativa forskningsmetoder har ännu inte accepterats på samma sätt som den 
kvantitativa metoden. Detta beroende på att det är lättare att få subjektiva 
resultat vid kvalitativa metoder. Det behövs därför i kvalitativa metoder ägnas 
mer kraft på att ge en resonerande förklaring till det undersökta. All forsknings 
tillförlitlighet måste kunna analyseras. (Marshall & Rossman, 1995) I enlighet 
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med Guba & Lincoln (1989) anser vi att kvalitativ forskning, för att uppnå 
tillförlitlighet, bör präglas av trovärdighet, objektivitet, överförbarhet och 
pålitlighet. 
 
Trovärdighet innebär att området och undersökningen har identifierats och 
beskrivits på ett korrekt sätt (Marshall & Rossman, 1995). Forskaren fokuserar 
på att försöka få de konstruerade verkligheter som respondenterna förmedlar att 
stämma överens med forskarens bild av verkligheten (Guba & Lincoln, 1989; 
Myrdal 1968). När forskare genomför en djupare studie av en företeelse sätter 
det krav på att det som ämnas undersöka verkligen undersöks. På så vis kan 
undersökningen upplevas som trovärdig. (Marshall & Rossman, 1995) Om 
läsaren kan känna en aha-upplevelse vid läsningen innebär det att texten har en 
verklighetsförankring och trovärdighet (Gummesson, 1998). Vårt hermeneutiska 
angreppssätt innebär att vi har en förförståelse för det fenomen vi studerar. Det 
innebär i sin tur att vi genom hela forskningsprocessen genomför subjektiva val, 
till exempel val av respondenter, referensram och intervjuunderlag. Dessa 
subjektiva val innebär att vi undersöker det vi har för avsikt att undersöka. 
Genom vår förförståelse kan vi studera vad vi anser vara relevant teori och 
intervjua vad vi anser vara relevanta respondenter för vårt forskningsområde. På 
så vis kan vi öka studiens trovärdighet.  
 
Myrdal (1968) menar att forskare strävar efter objektiv sanning. Problemet för 
forskaren är dock att befria sig från inflytandet av det egna tänkandet inom 
forskarens vetenskapsområde samt inflytandet från samhällets värderingar och 
personliga värderingar. För att forskaren ska kunna skydda sig från sådana 
skevheter måste forskaren, enligt Myrdal (1968), klarlägga och granska sina 
värderingar, vilka faktiskt bestämmer både den teoretiska och den praktiska 
forskningen. Forskaren måste även klargöra att forskningen ämnas för ett 
specifikt syfte och angreppsmetoden måste stämma överens med forskarens 
värderingar. Alla har två uppfattningar om världen, vilka visar sig i form av 
antaganden och värderingar. Antagandena är intellektuella medan värderingarna 
är emotionella och viljemässiga. Antagandena visar våra idéer om hur 
verkligheten faktiskt är eller var. Värderingarna i sin tur uttrycker våra idéer om 
hur verkligheten bör eller borde ha varit. Undersökningar av sociala problem är 
och måste vara bestämda av värderingar. Opartisk samhällsvetenskap har aldrig 
och kommer aldrig av logiska skäl att existera. (Myrdal, 1968) Våra antaganden 
och värderingar kommer i enlighet med Myrdals (1968) antaganden att visa sig 
forskningen igenom, då vi utformar vår uppsats efter dessa. Då vi är av åsikten 
att nationella kulturer kommer att bestå trots globaliseringen, har vi valt teorier 
som delar vår åsikt om nationella kulturers stabilitet. För att visa på nationella 
kulturella olikheter har vi intervjuat både svenska och japanska affärsmän, som 
vi anser har god kunskap inom vårt forskningsområde. Detta är dessutom ett sätt 
att visa på att förståelsen för nationella kulturella olikheter bör förbättras. Den 
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kvalitativa metoden, genom det öppna och fria angreppssättet, anser vi vara det 
bästa sättet att framhäva nationella kulturella olikheter och 
relationsmarknadsföringens användningsområde. Genom att på detta sätt göra 
läsaren uppmärksam på att det är våra värderingar och antaganden som styr 
uppsatsen, anser vi att vi uppvisar en medvetenhet för objektivitetens 
problematik och vi kan därför sägas sträva efter en objektiv sanning. 
 
Redan vid val av metod uppstår alltså skevheter, eftersom forskarens subjektiva 
syn på vad som är lämpligt framträder. En forskare är alltså inte objektiv genom 
att bara hålla sig till fakta, då de subjektiva valen ständigt gör sig påminda. Den 
subjektiva synen kommer att påverka val av begrepp, modeller och teorier och 
kommer därför också att påverka valet av data, upptecknandet av iakttagelser, 
teoretiska och empiriska slutsatser samt sättet att redovisa forskningsresultaten. 
För att undvika sådana skevheter måste forskaren genom hela 
forskningsprocessen tydligt klargöra sina synpunkter och visa hur de inverkar på 
forskningen. (Myrdal, 1968) Våra val och tolkningar kommer att stå i fokus 
genom hela forskningsprocessen. För att undvika skevheter i studien klargör vi 
våra val och på så vis våra värderingar. Vi vill därför passa på att betona att vårt 
val av metod, referensram, empiriskt undersökningsmaterial, redovisande av 
resultat etcetera präglas av våra värderingar. När vi beskriver våra val tydliggör 
vi våra värderingar för läsaren. Vår objektivitet ligger därför i blottandet av våra 
subjektiva val. Vi vill därför även passa på att uppmärksamma läsaren på att de 
finns en alternativ syn på nationella kulturers bestående. Vi är av åsikten att 
värderingar i nationella kulturer kvarstår, ”the international diversity 
perspective”, medan det finns forskare som anser att världens nationella 
kulturella värderingar blir alltmer likartade, ”the global convergence 
perspective”. (De Wit & Meyer, 1998) Vi anser vidare att 
relationsmarknadsföring krävs i en mångfasetterad värld, medan en del andra 
forskare anser att en standardiserad marknadsföring är lämplig.  
 
Överförbarhet i kvalitativa studier innebär att forskaren lägger fram samtliga 
förklaringsförsök till studien och tillhandahåller omfattande beskrivningar av 
den tid, den plats, i det sammanhang och i den kultur där förklaringsförsöken är 
framträdande. Syftet är att tydligt informera om de omständigheter som påverkar 
studien, för att underlätta överförbarheten till andra som vill använda studien till 
sina forsknings- och intresseområden. Det är således upp till mottagaren att 
avgöra om studien kan överföras till mottagarens egen forskning. (Guba & 
Lincoln, 1989) Vår studie kommer att vara överförbar, då vi i tydliga 
avgränsningar informerar om att vi exempelvis endast studerar svenska och 
japanska affärsmän i deras affärsrelationer samt genom att beskriva vårt 
tillvägagångssätt och vår metodkritik. Denna information kommer att göra det 
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lättare för andra forskare att avgöra om de kan använda vår studie i sin 
forskning. 
 
Pålitlighet betyder att data i ett tidsperspektiv bör vara stabilt. Pålitligheten 
påverkas av rekonstruktioner, exempelvis om förändringar sker i forskarens 
metodologiska beslut. För att undersökningen ska bli pålitlig, krävs att läsaren 
kan förstå forskningsprocessen och döma forskarens beslut. Därför måste 
forskaren noggrant beskriva forskningsprocessen. (Guba & Lincoln, 1989) 
Genom att sträva efter att beskriva forskningsprocessen i uppsatsens olika delar 
på ett noggrant sätt, kan läsaren förstå de val och beslut vi fattat under 
processens gång. Detta gör att läsaren kan utröna vår subjektiva syn på 
forskningsområdet och på så vis ökar studiens pålitlighet. 
  
 
2.4 Tillvägagångssätt 
 
För att få en teoretisk grundläggande kunskap inom vårt forskningsområde, 
genomförde vi en omfattande litteraturstudie inom områdena nationell kultur 
och relationsmarknadsföring, vilken återfinns i vår referensram. En nationell 
kultur kan definieras på många olika sätt. En av de mest vedertagna 
definitionerna av nationell kultur är forskaren Geert Hofstedes (Hollensen, 2001; 
Kotabe & Helsen, 2001). Hans teorier har därför legat till grund för en relativt 
stor del av vårt kapitel om nationell kultur. Relationsmarknadsföring är vidare 
ett relativt nytt begrepp och vi anser att det ännu inte finns någon omfattande 
litteratur inom ämnet. Inom området för relationsmarknadsföring har vi valt 
litteratur som vi anser kan kopplas till vår teori om nationell kultur.   
 
Vid undersökningens inledningsfas kontaktade vi den japanska ambassaden i 
Stockholm, för att få hjälp att finna japanska affärsmän som har affärsrelationer 
med svenska affärsmän. Japanska ambassaden vidareförmedlade oss till Jetro, 
den japanska handelskammaren, vilka i sin tur kontaktade ett antal japanska 
affärsmän. Vi fick dock ej tag på några lämpliga affärsmän via Jetro och därför 
tog vi istället hjälp av en av våra svenska respondenter.   
 
Den 26 november träffade vi en universitetsadjunkt i japanologi vid Linköpings 
universitet, för att fördjupa vår kunskap om Japan och förbereda oss inför 
intervjun med vår japanska respondent. Vi diskuterade dessutom kritik av 
Hofstedes kulturella dimensioner. Mötet varade i 1 ½ timme.  
 
De två svenska affärsmän som fungerar som respondenter i vår studie känner vi 
personligen. Anledningen till att vi valde dessa två svenska respondenter beror 
på deras stora erfarenhet av affärsrelationer med japanska affärsmän. Både den 
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svenska leverantören och den svenska kunden har vid ett flertal tillfällen tagit 
emot japanska affärsmän i Sverige och besökt japanska affärsmän i Japan. 
 
Torsdagen den 6 december 2001 genomförde vi studiens första intervju. Vi 
besökte företagets kontor i Linköping för att intervjua en av företagets anställda. 
Företaget är inom IT-branschen. Affärsmannen som vi intervjuade är i 50-
årsåldern och har i ett antal år arbetat med japanska kunder. Vi kommer 
fortsättningsvis att benämna denna respondent ”den svenska leverantören”. 
Intervjun varade i 1 ½ timme.  
 
Fredagen den 7 december 2001 intervjuade vi en affärsman i 30-årsåldern, som 
tidigare har arbetat på ett företag i Linköping och då haft kontakt med företagets 
japanska leverantörer. Även detta företag är inom IT-branschen. Fortsättningsvis 
benämner vi denna respondent ”den svenska kunden”. Intervjun varade i 2 
timmar.  
 
Vår japanska respondent har vi valt för att hon var intresserad av vårt 
uppsatsämne och ansåg att studien var relevant. 
 
Fredagen den 21 december 2001 fick vi svar på vår intervju via e-mail från en 
japansk affärsman i 30-årsåldern. Hon har studerat utomlands större delen av sin 
utbildning och har stor erfarenhet av affärsrelationer med svenska affärsmän. 
Idag arbetar hon, som leverantör till svenska affärsmän, på ett IT-företag i 
Japan. Vi kommer i fortsättningen att benämna denna respondent för ”den 
japanska affärspartnern”. 
 
Intervjuerna med våra svenska respondenter har genomförts med hjälp av vårt 
svenska intervjuunderlag (se bilaga 4). Vi har båda antecknat intervjuerna och i 
efterhand ställt följdfrågor när vi ansett det nödvändigt. Vid intervjun med vår 
japanska respondent har vi bifogat vårt engelska intervjuunderlag (se bilaga 5) i 
ett e-mail, vilket den japanska respondenten sedan returnerat med svar. Även i 
denna intervju har vi ställt följdfrågor där så har behövts. För att 
intervjutekniken inte skulle åtskiljas allt för mycket valde vi att inte spela in 
intervjuerna med våra svenska respondenter på band. Dessutom ansåg vi att en 
bandinspelning skulle kunna ha haft en hämmande effekt på våra svenska 
respondenter, då vi känner dem personligen. Vi anser att bandinspelningen 
således skulle ha fått en negativ inverkan på intervjusituationen.  
 
Det svenska och det engelska intervjuunderlaget är inte identiska. Ett exempel 
på det är att vi i det engelska intervjuunderlaget ej har omnämnt 
relationsmarknadsföringens egenskaper. Detta har vi avsiktligt gjort för att inte 
påverka vår japanska respondents svar. Våra svenska respondenter såg ej 
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intervjuunderlaget. I det svenska intervjuunderlaget kunde vi därför ange 
relationsmarknadsföringens egenskaper. Vi har i efterhand strukturerat 
intervjumaterialet, vilket återfinns i vårt empiriska avsnitt kapitel 4.  
 
 
2.5 Metodkritik  
 
Våra svenska respondenter är vänner till oss och därför har vi en mer personlig 
relation till dessa respondenter. Detta skulle kunna ha medfört att vi fått ut mer 
information från dessa intervjuer, än den med den japanska respondenten. 
Dessutom har vi samma nationella kulturella bakgrund som våra svenska 
respondenter, vilket kan ha inneburit att vi har haft lättare att tolka deras svar än 
vår japanska respondents svar.  
 
Intervjutekniken med de svenska affärsmännen och med den japanska 
affärsmannen skiljer sig åt. Intervjuerna med de svenska affärsmännen 
genomfördes ansikte mot ansikte. Med den japanska affärsmannen har vi 
däremot genomfört en intervju via e-mail. Då den japanska respondenten 
befinner sig i Japan, ansåg vi det geografiska avståndet för långt för ett 
personligt besök. Vi är medvetna om och vill uppmärksamma läsaren på att den 
japanska respondentens svar skulle kunna ha varit utförligare om vi genomfört 
en intervju ansikte mot ansikte. Vi anser dock att en fördel med att vi genomfört 
en intervju via e-mail med vår japanska respondent är att japaner, enligt de 
svenska affärsmännen, ogillar att verbalt ge nekande svar och profilera sig själva 
samt att det går att lita på det japaner skriver (se s. 44). Detta har förmodligen 
medfört att vi erhållit utförliga svar.  
 
Vi är medvetna om att den japanska respondentens svar kanske inte är lika 
representativt som de svenska affärsmännens svar, eftersom de är två. Vi anser 
ändock att vi från den japanska respondenten har erhållit givande svar, som har 
utökat vår kunskap samt bekräftat det vi i litteraturen har läst om den japanska 
kulturen och japanska affärsmän. Detta har gjort vår forskning relevant och 
intressant.   
 
Den japanska affärspartnern är kvinna, ung och har studerat utomlands. Hon är 
förmodligen mer öppen för förändringar, än större delen av den manliga 
affärsvärlden i Japan. Läsaren bör därför vara uppmärksam på att männens syn 
inom den japanska affärsvärlden inte är representerad i denna uppsats. Vår 
japanska respondent arbetar dock nära sina manliga japanska kollegor och har 
därför en viss insyn och förståelse för deras synsätt på affärsrelationer. 
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3 Nationell kultur och relationer 
 
I detta kapitel ska vi teoretiskt undersöka vad en nationell kultur är. För att 
nyansera den nationella kulturstudien har vi undersökt några nationella 
kulturella byggstenar, vilka utgör en viktig del av den nationella kulturen och 
formar dess individer. Vi ska dessutom undersöka några nationella kulturella 
olikheter. Då individer formas av sin nationella kulturella bakgrund, kommer 
affärsmännens bakgrund att ha en avgörande inverkan på affärsrelationen. Vi 
tror att relationsmarknadsföring kan vara en metod att överbrygga de nationella 
kulturella olikheterna i en affärsrelation och därför ska vi i detta kapitel 
undersöka vad relationsmarknadsföring är och hur relationsmarknadsföring bör 
användas i en affärsrelation. Teoristudien avslutas med en syntes och en egen 
modell där vi kopplar samman teoristudiens delar: nationell kultur och 
relationsmarknadsföring.  
 
 
3.1 Nationell kultur 
 
Kultur kan definieras på många olika sätt (Hollensen, 2001; Kotabe & Helsen, 
2001). Något som är gemensamt för kulturbegreppet är att det är något som är 
inlärt och inte biologiskt nedärvt (Kotabe & Helsen, 2001). Ett samhälles kultur 
lärs in från generation till generation genom till exempel familjen, skolan och 
olika organisationer (Hollensen, 2001). Kultur består av många olika 
samverkande delar, som tillsammans skapar den unika kulturen. Kulturen är 
vidare något som delas av människorna i ett samhälle. Dessa tre aspekter, att 
kultur lärs in, delas och består av samverkande delar, utgör tillsammans den 
unika essensen i en kultur. (Hollensen, 2001; Kotabe & Helsen, 2001) Kultur är 
således ett kollektivt fenomen, då den delas av människor som lever i delvis 
samma sociala miljö, det vill säga i den miljön där kulturen lärts in (Hofstede, 
1997). En kultur är gemensam för en särskild grupp eller kategori människor, 
medan den är annorlunda för människor som tillhör andra grupper eller 
kategorier (Bjerke, 1999). 
 
En vanlig och allmänt accepterad definition av kultur är (Hollensen, 2001; 
Kotabe & Helsen, 2001): 
 

”The collective programming of the mind which distinguishes the members of one 
group or category of people from another.”                           (Hofstede, 1997, s. 5)      

 
Vi anser att Hofstedes definition av kultur stämmer överens med vad vi anser 
vara en nationell kultur. I fortsättningen när vi omnämner nationell kultur syftar 
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vi därför på Hofstedes definition av kultur. En annan mer affärsorienterad 
definition av kultur är enligt Terpstra och David (1991): 
 

”Culture is a learned, shared, compelling, interrelated set of symbols whose 
meanings provide a set of orientations for members of society. These orientations, 
taken together, provide solutions to problems that all societies must solve if they 
are to remain viable.”        (Terpstra & David, 1991, s. 6) 

 
Alla människor har tankesätt, känslor och handlingsmönster som lärts in under 
en livstid (Hofstede, 1997). Mycket av inlärningen har skett under tidig 
barndom, då individer har lättast att lära och ta till sig saker (Hofstede, 1997; 
Hollensen, 2001). När en människa lärt sig ett visst tankesätt, känslor eller 
handlingsmönster måste hon bli av med dessa för att kunna lära in andra, vilket 
är mycket svårare än att lära sig för första gången. (Hofstede, 1997; Keegan, 
1995) Hofstede (1997) kallar sådana tankar, känslor och handlingsmönster för 
mental mjukvara. En individs uppförande är bara till viss del förutbestämt av 
individens mentala mjukvara. Individen har en förmåga att avvika från den 
mentala mjukvaran och agera på nya kreativa, destruktiva eller oväntade sätt. 
Den mentala mjukvaran anger bara vilka reaktioner som är troliga och 
begripliga utifrån individens bakgrund. En individs mentala mjukvara formas av 
den sociala miljö som individen växt upp och samlat livserfarenhet i. En vanlig 
term för mental mjukvara är kultur. Kultur i betydelsen av mental mjukvara 
motsvarar en vanlig användning av ordet kultur inom socialantropologin, det vill 
säga vetenskapen om mänskliga samhällen. (Hofstede, 1997) Kultur är alltså 
tankesätt, känslor och handlingsmönster, men det kan även vara vardagliga 
livsaktiviteter som att hälsa, att äta, att visa eller att inte visa känslor och att 
hålla sig på ett visst fysiskt avstånd från andra (Brislin & Yoshida, 1994; 
Hofstede, 1997). 
 
Kulturer är vidare ett system av värderingar och normer som delas av en grupp 
människor och sammantaget utgör de ett levnadsmönster. Dessa 
värderingssystem är djupt rotade. (Kotabe & Helsen, 2001) Med värderingar 
menas abstrakta idéer om vad som anses vara viktigt, rätt och önskvärt 
(Hollensen, 2001). Normer innebär sociala regler och riktlinjer som fastställer 
ett lämpligt beteende i en speciell situation (Hill, 2000; Hofstede, 1997). Dessa 
normer och värderingar leder till utvecklingen av en kulturs sociala institutioner, 
vilka i sin tur kommer att ha en starkt normativ inverkan på individerna i 
kulturen (Bjerke, 1999). Människors normer inverkar på individers attityd 
beträffande beteendekoder. Värderingssystem är ofta grundade i kulturens och 
individens historia och därför kvarstår individers värderingar i ett längre 
tidsperspektiv. (Kotabe & Helsen, 2001) 
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3.2 Byggstenar i en nationell kultur 
 
Kultur består av många sammankopplade delar. För att få en insikt i en kultur 
krävs en djup kunskap om de olika delarna. (Cateora & Graham, 1999; Kotabe 
& Helsen, 2001) En kulturs byggstenar består bland annat av synen på 
materialism och teknologi, språk, estetik, religion och sociala institutioner (Hill, 
2000; Hollensen, 2001; Kotabe & Helsen, 2001). I det här avsnittet ska vi 
undersöka de byggstenar som vi anser har betydelse vid affärsrelationer mellan 
svenska och japanska affärsmän. Nedan har vi därför tagit fram de fyra 
byggstenar, språk, estetik, religion och sociala institutioner, som vi tror har 
störst inverkan på affärsrelationer mellan svenska och japanska affärsmän. Vårt 
val av relevanta byggstenar grundar vi på den litteratur vi läst samt delvis på de 
svar vi erhållit från våra respondenter. 
 
 

3.2.1 Språk 
 
Språk är en av de viktigaste kulturella byggstenarna. Språk hjälper inte bara 
människor att kommunicera med varandra, utan språkets natur strukturerar 
också sättet vi upplever världen på och därmed hjälper det till att definiera en 
kultur. (Bjerke, 1999; Hill, 2000; Kotabe & Helsen, 2001) Det finns en nära 
relation mellan språk och kultur (Bjerke, 1999). Generellt sett anses det vara 
omöjligt att fullständigt förstå en kultur och dess uttryck, utan att ha kunskaper i 
kulturens språk (Bjerke, 1999; Hollensen, 2001). Vidare anses det omöjligt att 
fullständigt förstå en kulturs språk, utan att förstå kulturens sammanhang och 
uttryckssätt (Bjerke, 1999). Språkkunskaper ger inträde till en kultur och lokala 
samhällen, samt en förståelse för ett djupare sammanhang av kulturen och 
samhället. Språk kan delas upp i verbalt och icke-verbalt och kan ha flera viktiga 
roller vid internationell kommunikation. (Czinkota & Ronkainen, 2001; 
Hollensen, 2001)  
 
Det verbala språket är det talade och det skrivna ordet som människor 
använder för att kommunicera med varandra (Kotabe & Helsen, 2001). I de 
flesta internationella möten talar affärsparterna olika modersmål (Hofstede, 
1997). I affärsrelationer mellan olika kulturer återkommer situationer där ordets 
betydelse, både skriftligt och muntligt, har olika mening (Goodman i Brislin & 
Yoshida, 1994). Språkskillnader bidrar ofta till kulturella missförstånd. 
Kommunikation mellan affärsmän kan ske på handelsspråk så kallat pidgin, 
vilket är ett förenklat blandspråk som används av personer med olika 
modersmål. Pidgin begränsar kommunikationen till de ämnen för vilka dess 
förenklade språk har ord. För att uppnå en grundläggande interkulturell 
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förståelse måste en affärsman lära sig motpartens språk. Att tvingas uttrycka sig 
på ett främmande språk betyder att affärsmän tar till sig motpartens referensram. 
Om en individ inte kan språket, går individen miste om en mängd subtiliteter i 
en kultur och blir utomstående. Ett exempel på en subtilitet är humor. Vad som 
betraktas som roligt är mycket kulturspecifikt. (Hofstede, 1997) Kindaichi i 
Gudykunst et al (1996) hävdar att japaner föredrar indirekta uttryckssätt, vilket 
indikerar på att japaner har en negativ inställning gentemot verbal 
kommunikation och överger den därför ofta. Vidare värderar japaner tystnad i 
språket. Japaner har i regel svårt att verbalt uttrycka emotionella meddelanden 
såsom kritik, självförsvar och vägran. Dessa kommuniceras därför ofta genom 
icke-verbala signaler. (Kindaichi i Gudykunst et al, 1996) Att fråga om detaljer 
på ett japanskt affärsmöte kan av japaner uppfattas som en attack mot 
integriteten (Hill, 2000). 
 
I en verbal kommunikation är en del av meddelandet icke-verbal. Svårigheten är 
att veta till vilken grad icke-verbala meddelanden blandas med verbala 
meddelanden. (Usunier, 2000) Det icke-verbala språket är de tysta 
kommunikationsmekanismer som människor använder för att mottagaren ska 
erhålla budskapet på ett önskvärt sätt (Kotabe & Helsen, 2001). Många 
psykologer hävdar att mer information uttrycks genom icke-verbala signaler, än 
genom ord och fraser. Orden har en betydelse, men icke-verbala signaler såsom 
ansiktsuttryck, ögonkontakt och kroppsspråk har en annan betydelse. (Goodman 
i Brislin & Yoshida, 1994) Det är viktigt att ha i åtanke att icke-verbal 
kommunikation skiljer sig åt i olika kulturer (Czinkota & Ronkainen, 2001; Hill, 
2000). Icke-verbala signaler i Japan inkluderar ansiktsuttryck, mindre 
kroppsrörelser samt pauser och tystnad (Gudykunst et al, 1996). Vid ett 
affärsmöte kan det vara till stor hjälp om individen har insikt i den andra 
kulturens icke-verbala signaler rörande viktiga meddelanden, såsom gillande 
och ogillande (Brislin i Brislin & Yoshida, 1994). I de flesta fall är 
kommunikationen beroende av sammanhanget, det vill säga vem som säger det 
och när det sägs. Faktorer i sammanhanget kan förvrida vad som verkar ha sagts. 
(Usunier, 2000) 
 
Den kulturella komplexiteten visar sig bland annat i hur meddelanden 
kommuniceras i ett samhälle (Kotabe & Helsen, 2001). Olika 
kommunikationsstilar i olika kulturer kan orsaka missförstånd. Hall (1976) 
hävdar att olikheter finns mellan så kallade ”lågsammanhangskulturer” och 
”högsammanhangskulturer”. I ”lågsammanhangskulturer” betonas det talade 
eller det skrivna ordet. Det som sägs eller skrivs explicit är det som menas. 
(Hall, 1976) Exempel på ”lågsammanhangskulturer” är de Skandinaviska 
länderna, Tyskland och USA (Kotabe & Helsen, 2001). I 
”högsammanhangskulturer” tolkas budskapet utifrån sammanhanget (Hall, 
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1976). Det som inte uttrycks i ord är ofta lika viktigt eller viktigare än det 
skrivna eller det talade ordet. Budskapet tolkas utifrån relationen mellan sändare 
och mottagare (ålder, kön, maktbalans), tiden för kommunikationen samt platsen 
där kommunikationen äger rum. (Kotabe & Helsen, 2001; Usunier, 2000) Icke-
verbal kommunikation är viktigare i ”högsammanhangskulturer”, då individer i 
dessa kulturer är mer känsliga för icke-verbala meddelanden. I 
”lågsammanhangskulturer” skulle många av dessa icke-verbala meddelanden 
inte upptäckas. (Hollensen, 2001) Sammanhanget i språket påverkar ofta 
kommunikationen utan att deltagarna är medvetna om det. Ett sådant 
sammanhang är till exempel kulturella fördomar. (Usunier, 2000) Några 
exempel på ”högsammanhangskulturer” är Kina, Japan och Latinamerika 
(Kotabe & Helsen, 2001). I det japanska språket spelar sammanhanget en stor 
roll. Sättet att tala varierar beroende på konversationspartnerns kön, ålder och 
sociala position. (Usunier, 2000) Ju större skillnad det är i sammanhangets 
betydelse för dem som kommunicerar, desto svårare är det att tolka budskapet 
på ett riktigt sätt (Hollensen, 2001).  
 
 
 

 
 
                                                                             
Figur 1: Diagram över ”lågsammanhangskulturer” och ”högsammanhangskulturer” (Källa: 
Hollensen, 2001, s. 163). 
 
En skillnad mellan ”låg”- och ”högsammanhangskulturer” är vad som anses vara 
viktigt i kommunikationen. Individer från ”högsammanhangskulturer” föredrar 
att först lära känna sin motpart, för att därefter ägna sig åt affärer. Individer från 
”lågsammanhangskulturer” föredrar att göra affärer omedelbart och på så sätt 
undvika ”kallprat”, vilket för dem betraktas som onödigt tidsfördriv. (Usunier, 
2000) Individer i individualistiska kulturer (se s. 26-27) känner vidare ett behov 
av att kommunicera verbalt vid sammankomster, då tystnad anses som onormalt. 
I kollektivistiska kulturer (se s. 26-27) är sammankomsten i sig tillräcklig och 
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det finns inget tvång att prata, om inte information måste överföras. I 
”högsammanhangskulturer” sker kommunikationen genom den fysiska 
omgivningen och inom personen och ytterst lite sker genom det talade eller det 
skrivna ordet. (Hofstede, 1997) I ”högsammanhangskulturer” kommuniceras 
upp till 90 % av meddelandet genom icke-verbala meddelanden (Hollensen, 
2001). I ”lågsammanhangskommunikation" överförs det mesta av informationen 
via tal och skrift (Hofstede, 1997). 
 
 

3.2.2 Estetik 
 
Med estetik menas de attityder som ett samhälle har om skönhet och god smak 
(Hollensen, 2001; Kotabe & Helsen, 2001). Estetiken är viktig för tolkandet av 
symbolik i en kultur och påverkar vad människor tycker är acceptabelt 
respektive icke-acceptabelt (Hollensen, 2001). I till exempel Asien och Stilla 
havsområdet styrs estetiska uttryck av tre principer: komplexitet (det vill säga en 
mångfald av färg och form), harmoni och naturscener (Kotabe & Helsen, 2001). 
Alla individer reagerar olika på bilder, myter och metaforer, vilka definierar 
deras personliga och nationella identitet och deras samhörighet inom det 
kulturella sammanhanget. Genom insikten av att symboler har olika betydelser i 
olika kulturer, kan det unika i varje kultur snabbt upptäckas. (Cateora & 
Graham, 1999)  
 
 

3.2.3 Religion 
 
I de flesta kulturer finner människor livets mening i religionen och en tro på att 
de är en del av ett större sammanhang (Czinkota & Ronkainen, 2001; Kotabe & 
Helsen, 2001). Religion definierar livets ideal som i sin tur reflekteras i 
samhällen och individers värderingar och attityder. Dessa värderingar och 
attityder formar människors beteende och livssyn. (Czinkota & Ronkainen, 
2001) Religionens inverkan på ett samhälles värderingar och effekterna på 
värderingarna inom marknadsföring får inte underskattas. Hur individen ser på 
olika sorters mat, kläder och beteende påverkas ständigt av religion och sådana 
influenser kan ha betydelse för om en affärsman kommer att acceptera eller stöta 
bort budskapet som motparten förmedlar. Religion är en känslig kulturell 
byggsten och det är viktigt för marknadsförare att skapa en förståelse för olika 
kulturers religion. (Cateora & Graham, 1999)  
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3.2.4 Sociala institutioner 
 
Sociala institutioner består av social struktur och utbildning. Den sociala 
strukturen påverkar det sätt som människor i en kultur förhåller sig till varandra. 
(Cateora & Graham 1999; Czinkota & Ronkainen 2001) Några exempel på 
social struktur är män och kvinnors position i samhället, familj, sociala klasser, 
gruppbeteende, åldersgrupper samt hur samhällen definierar anständighet och 
hur ett riktigt beteende tolkas olika i olika kulturer (Cateora & Graham, 1999). I 
referensgruppen söker individer vägledning för värderingar och attityder 
(Hollensen, 2001; Kotabe & Helsen, 2001). I referensgruppen ingår bland annat 
familjen, släktingar, kollegor och sociala organisationer (Hollensen, 2001). 
Referensgruppen kan dessutom vara ett företag eller en nation. Referensgruppen 
måste finnas så pass lång tid att den har en lärande effekt på individerna i 
gruppen. Den lärande funktionen som referensgruppen har på sina medlemmar 
är inte arrangerad, utan äger rum i den dagliga interaktionen mellan individen 
och referensgruppen. Kultur skapas i samtliga individers interaktion med andra 
individer. Detta innebär att nationella kulturer blir unika. (Bjerke, 1999) Formell 
och informell utbildning är viktigt när det gäller en kulturs fortlevnad (Czinkota 
& Ronkainen, 2001; Kotabe & Helsen, 2001). Detta då utbildningen inkluderar 
vidarebefordrandet av färdigheter, idéer, attityder och kunskap inom speciella 
områden (Hollensen, 2001) samt undervisar ett acceptabelt beteende för 
kommande generationer (Cateora & Graham 1999; Czinkota & Ronkainen 
2001). 
 
 
3.3 Några olikheter mellan nationella kulturer 
 
Människor som tillhör olika kulturer tänker, känner och beter sig olika. 
Kulturella olikheter visar sig på olika sätt till exempel i symboler, hjältar, 
ritualer och värderingar. Symboler representerar de ytligaste kulturuttrycken och 
värderingar de djupaste med hjältar och ritualer där emellan. Symboler kan vara 
ord, gester, bilder eller objekt och kan bara förstås och kännas igen av dem som 
delar kulturen. Hjältar är levande eller döda, verkliga eller imaginära personer 
som har karaktärsdrag vilka anses vara åtråvärda och därför tjänar de som 
modeller för uppförande. Ritualer är kollektiva aktiviteter som inom en kultur 
anses vara socialt nödvändiga. Symboler, hjältar och ritualer är alla traditioner 
och som sådana är de synliga. Deras kulturella innebörd är däremot osynlig för 
utomstående. (Hofstede 1997) Ett sätt att belysa kulturella olikheter är att 
använda Hofstedes kulturdimensioner (Hill, 2000; Hollensen, 2001).  
 
Mellan 1967 och 1973 genomförde Geert Hofstede en omfattande undersökning, 
där han visade att värderingar är beroende av kultur (Hill, 2000). 
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Undersökningen baserades på en enkät, ställd till 116 000 IBM-anställda i 72 
länder världen över (Hollensen, 2001; Kotabe & Helsen, 2001). Hofstede kom 
fram till fyra faktorer som enligt honom summerar olika kulturer (Hill, 2000). 
Dessa faktorer är maktdistans, osäkerhetsundvikande, individualism kontra 
kollektivism och maskulinitet kontra femininitet (Hofstede, 1997). Hofstede 
skapade en skala från noll till hundra för varje dimension, där en hög siffra visar 
på en hög grad av individualism, en stor maktdistans, ett starkt 
osäkerhetsundvikande och en hög grad av maskulinitet (Hill, 2000).  
 
 

3.3.1 Maktdistans 
 
Maktdistans visar hur ett samhälle handskas med det faktum att människor har 
olika fysiska och intellektuella kapaciteter. Vidare visar det hur individer 
hanterar att makt mellan människor i organisationer är ojämnt fördelat. Graden 
av maktdistans visar på beroendeförhållandena i ett land. (Hofstede, 1997)  
 
I ett land med stor maktdistans förväntas barn lyda sina föräldrar. Det kan även 
finnas en maktordning mellan barnen, där de yngre barnen förväntas lyda de 
äldre barnen. Respekt för föräldrar och andra äldre ses som grundläggande och 
barnen uppmuntras inte till självständighet. I länder med liten maktdistans 
behandlas barnen däremot mer eller mindre som jämlikar. Målet med uppfostran 
är att göra det möjligt för barnet att sköta sig självt så snart som möjligt. 
(Hofstede, 1997)  
 
När individer träder in i arbetslivet ersätts rollparet förälder – barn med rollparet 
överordnad– underordnad. Den attityd individen har haft mot sina föräldrar blir 
attityden gentemot överordnad. I länder med stor maktdistans uppfattas 
överordnande och underordnande som ojämlika, medan de i länder med liten 
maktdistans ses som jämlikar. (Hofstede, 1997) Enligt Hofstede (1991) har 
Japan större maktdistans än Sverige. Se bilaga 1 och 2 för Hofstedes diagram. 
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Figur 2: Olikheter mellan Japan och Sverige i Hofstedes kulturella dimension maktdistans 
(Källa: fritt efter Hofstede, 1991).  
 
 

3.3.2 Osäkerhetsundvikande 
 
Osäkerhetsundvikande mäter hur människor i olika kulturer hanterar tvetydiga 
situationer och hur de tolererar osäkerhet. Denna känsla uttrycker hur stort 
behov individer har av förutsägbarhet samt skrivna och oskrivna regler. 
Osäkerhet skapar ångest och varje mänskligt samhälle har utvecklat sätt att 
mildra denna ångest. Det kan vara områden som teknologi, lagstiftning och 
religion. Teknologin i olika kulturer hjälper till att undvika osäkerheter i 
naturen. Lagar och regler är ett sätt för samhällen att förebygga osäkerheter i 
människors beteenden. Detta märks på arbetsplatser. I starkt 
osäkerhetsundvikande samhällen finns det många oskrivna och skrivna lagar 
som styr de anställdas rättigheter och plikter. I länder med mycket svagt 
osäkerhetsundvikande finns det ett motstånd mot formella regler. Vidare hjälper 
en religion till att acceptera osäkerheter som individer inte kan undvika. 
Religionen kan även erbjuda säkerhet genom tron på ett liv efter döden. 
Osäkerhetskänslorna är inte endast personliga utan kan delas av individerna i en 
kultur. (Hofstede, 1997)  
 
Barn får på ett tidigt stadium lära sig vad som är säkert och vad som är farligt. 
Vad som anses vara säkert respektive farligt varierar starkt mellan kulturer. I 
starkt osäkerhetsundvikande kulturer är indelningar i vad som är farligt strikta 
och absoluta. Även kulturer med svagt osäkerhetsundvikande har sina 
klassifikationer om vad som är farligt, men de har större acceptans för osäkra 
situationer, människor och idéer. (Hofstede, 1997) På 
osäkerhetsundvikandeskalan har Sverige ett lägre värde än Japan (Hofstede, 
1991). Se bilaga 3 för Hofstedes diagram. 
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Figur 3: Olikheter mellan Japan och Sverige i Hofstedes kulturella dimension 
osäkerhetsundvikande (Källa: fritt efter Hofstede, 1991). 
 
 

3.3.3 Individualism kontra kollektivism 
 
Individualism kontra kollektivism visar hur starka banden mellan individen 
och dess medmänniskor är. Synen på grupptillhörighet skiljer sig mellan ett 
samhälle som är individualistiskt och ett som är kollektivistiskt. Barn lär sig i sin 
uppväxt att se sig själva som en del av en ”vi-grupp”. (Hofstede, 1997) Med ”vi-
grupp” menas till exempel familjen, släkten eller företaget (Gummesson, 1998; 
Hofstede, 1997). ”Vi-gruppen” är grunden till en individs identitet och utgör ett 
skydd mot omvärlden. Individerna i ”vi-gruppen” skiljer sig från andra individer 
i samhället, vilka tillhör ”dem-grupper”. Individualism finns i samhällen där 
banden mellan individerna är lösa och där individer förväntas sköta sig själva 
och endast bry sig om den närmsta familjen. Kollektivism karaktäriseras av 
samhällen där människor från födseln integreras i starka och väl sammanhållna 
”vi-grupper”. ”Vi-gruppen” skyddar individen genom hela livet i utbyte mot 
individens lojalitet (Hofstede, 1997).  
 
I situationer av intensiv och ständig social kontakt är det viktigt att bibehålla 
harmoni med den sociala miljön, både inom och utanför familjen. I många 
kollektivistiska kulturer anses direkta konfrontationer med andra individer som 
grova och oönskade. I dessa kulturer används sällan ordet nej, då ordet nej är att 
skapa en konfrontation. Ett artigt sätt att avvisa en individ i ett kollektivistiskt 
land är att säga ”du har kanske rätt” eller ”vi ska tänka på saken”. I sådana 
kulturer bör inte alltid ordet ja uppfattas som ett bifall. I individualistiska 
kulturer kan konfrontationer i vissa fall uppfattas som sunda och visa på en 
ärlighet och uppriktighet hos en individ. Barnen i kollektivistiska familjer rättar 
sig efter gruppens åsikter. I individualistiska kulturer däremot förväntas barnen 
utveckla egna åsikter. (Hofstede, 1997) 
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Kollektivistiska kulturer är skamkulturer och individualistiska kulturer är 
skuldkulturer. Om en individ bryter mot reglerna i en kollektivistisk kultur 
känner gruppen skam. Om däremot en individ i en individualistisk kultur bryter 
mot reglerna känner individen ofta skuld, beroende på ett individuellt utvecklat 
samvete. Begreppet ”ansikte” är viktig i kollektivistiska kulturer. Att ”förlora 
ansiktet” innebär att gruppen blir förödmjukad. En motsvarande egenskap i 
individualistiska samhällen är självrespekt. I individualistiska kulturer förväntas 
de anställda följa sina egna intressen i sitt beteende och arbetet organiseras så att 
individens egenintresse sammanfaller med arbetsgivarens intresse. I 
kollektivistiska kulturer anställs aldrig bara en individ utan den anställde ska 
vara en del av ”vi-gruppen”. Anställda i kollektivistiska kulturer agerar efter ”vi-
gruppens” intressen, även om det strider mot individens egna intressen. I 
kollektivistiska kulturer är relationen viktigare än uppgiften, medan uppgiften är 
viktigare än relationen i individualistiska kulturer. (Hofstede, 1997) På 
individualismskalan har Japan ett lägre värde än Sverige (Hofstede, 1991). Se 
bilaga 1 för Hofstedes diagram. 
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Figur 4: Olikheter mellan Japan och Sverige i Hofstedes kulturella dimension 
kollektivism/individualism (Källa: fritt efter Hofstede, 1991). 
 
 

3.3.4 Maskulinitet kontra femininitet 
 
Maskulinitet kontra femininitet syftar på relationen mellan kön och 
arbetsroller, samt vilka värderingar som är viktiga i ett samhälle. I ett maskulint 
samhälle framhävs värderingar som bestämdhet, konkurrens och personlig 
framgång. I ett feminint samhälle är det däremot viktigt med livskvalitet och 
omtanke. I maskulina samhällen är de sociala könsrollerna tydligt åtskilda. Män 
förväntas vara självhävdande, tuffa och inriktade på materiell framgång, medan 
kvinnor förväntas vara anspråkslösa, ömma och engagerade i livets kvalitet. 
Feminina samhällen präglas av att de sociala könsrollerna överlappar varandra. I 
sådana samhällen är både kvinnor och män anspråkslösa, ömma och inriktade på 
livets kvalitet. (Hofstede, 1997) 
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I familjen skapas den första kulturella mjukvaran. Den maskulina och feminina 
dimensionen påverkar hur familjer utvecklar rollskillnader mellan flickor och 
pojkar. I maskulina kulturer lär sig barn att beundra starka individer och hjältar. 
I USA som är ett maskulint land beundras till exempel Batman och Rambo. I 
feminina kulturer uppfostras barn till att tycka synd om de underlägsna och 
sympatisera med antihjältar. (Hofstede, 1997) Vi anser att Alfons Åberg är en 
liten, vänlig och försiktig svensk sagofigur som skulle kunna representera en 
sådan antihjälte. Sverige är det mest feminina landet i Hofstedes undersökning, 
medan Japan är det mest maskulina (Hofstede, 1991). Se bilaga 2 och 3 för 
Hofstedes diagram. 
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Figur 5: Olikheter mellan Japan och Sverige i Hofstedes kulturella dimension 
maskulinitet/femininitet (Källa: fritt efter Hofstede, 1991). 
 
 

3.3.5 Mönster i Hofstedes dimensioner 
 
Hofstedes skalor visar att västerländska länder såsom USA, Kanada och 
Storbritannien har ett högt tal på individualism skalan och ett lågt tal på 
maktdistansskalan. Länder i Latinamerika och Asien är mer kollektivistiska än 
individualistiska och har ett högt tal på maktdistansskalan. Japan är enligt 
Hofstedes modell en kultur med högt osäkerhetsundvikande och hög 
maskulinitet. Hill (2000) anser att denna stereotyp av Japan som nation 
stämmer, då ett högt tal på osäkerhetsundvikandeskalan visar sig i att japaner 
har en livslång anställning i företag. Sverige är ett land med svagt 
osäkerhetsundvikande och låg maskulinitet. (Hill, 2000) 
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3.3.6 Långtids- kontra korttidsperspektiv 
 
Hofstedes fyra dimensioner utvecklades efter forskning i Asien med en femte 
dimension. Den femte dimensionen kallas långtids- kontra korttidsperspektiv 
och refererar till olikheter mellan kulturer med en långtidsorientering och en 
korttidsorientering. (Kotabe & Helsen, 2001) Individer i långtidsorienterade 
kulturer tenderar att ha värderingar fokuserade på framtiden och rangordnar 
relationer efter status, medan individer i korttidsorienterade kulturer är mer 
fokuserade på värderingar gällande det förgångna och nutiden, samt på 
personligt lugn och stabilitet (Hollensen, 2001; Kotabe & Helsen, 2001). Ett 
land såsom Japan visar ett högt värde på långtidsdimensionen, medan länder 
såsom USA och Storbritannien har ett lågt värde på denna skala (Kotabe & 
Helsen, 2001).  
 
 
3.4 Relationsmarknadsföring 
 
Under 1990-talet har termen ”relationship marketing” vunnit acceptans bland 
marknadsförare internationellt och även börjat användas i Sverige, då kallad 
relationsmarknadsföring (Grönroos, 2000; Gummesson, 1998). 
Relationsmarknadsföring fokuserar på människor och processer genom en 
flervägskommunikation, istället för den tidigare envägskommunikationen 
(Gummesson, 1998). Vi anser liksom Gummesson (1998) att: 
 

”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 
interaktion i centrum.”                                    (Gummesson, 1998, s. 16)                                  

 
När vi nämner relationsmarknadsföring i fortsättningen syftar vi på 
Gummessons definition av relationsmarknadsföring. Relationsmarknadsföringen 
representerar en ny teori och en ny syn på marknadsföring som skiljer 
relationsmarknadsföring från den traditionella marknadsmixteorin 4P-modellen, 
med pris, plats, produkt och påverkan (Grönroos, 2000; Gummesson, 1998). I 
den traditionella marknadsföringen, även kallad transaktionsmarknadsföring, är 
produkterna i sig värdeskapande. I relationsmarknadsföring skapas däremot 
värdet i relationen med kunden. (Grönroos, 2000) Relationsmarknadsföring 
riktar sig till den enskilda individen och varje individ utgör ett eget 
marknadssegment (Gummesson, 1998). I relationsmarknadsföringen finns ett 
intresse av att se motparten som en intressant och unik individ, för att kunna 
skapa en bättre affärsrelation (Egan, 2001). 
 
Det krävs två parter för att en affärsrelation ska utvecklas. Dessa affärsparter 
måste stå i kontakt med varandra. (Storbacka & Lehtinen, 2000) I 
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affärsrelationerna samspelar parterna med varandra, detta kallas interaktion. För 
att en affärsrelation ska kunna uppstå måste affärsparterna interagera med 
varandra, dessutom bör affärsparterna utveckla ett gemensamt tankesätt. 
(Grönroos, 2000) Relationer utgör en del av den mänskliga naturen. Om vi löser 
upp relationer innebär det att vi även löser upp samhället. (Gummesson, 1998) 
 
Att skapa affärsrelationer innebär att träffa överenskommelser. 
Överenskommelser kan uppstå informellt genom till exempelvis en hälsning 
eller en nickning, men också formellt i form av till exempel skriftliga avtal. I 
affärsrelationens inledande fas begränsar kunden frivilligt sina val genom att 
välja ut en specifik affärspartner. I utbyte erbjuder leverantören i 
affärsrelationen ett mindre risktagande, en säkerhet och en känsla av kontroll i 
den valda affärsrelationen, då den är bekräftad. Affärsrelationen fortgår så länge 
som kunden och leverantören kan dra nytta av den. Anledningen till att 
affärsrelationen existerar är att kunden och leverantören når sina mål bättre 
genom affärsrelationen, än utan den. Affärsrelationen kommer att fortsätta, 
eftersom andra valmöjligheter anses som mindre attraktiva. Skulle kunden eller 
leverantören erbjudas bättre möjligheter att skapa mer värde, hotas 
affärsrelationen. (Storbacka & Lehtinen, 2000)  
 
Levitt (1983) och Hollensen (2001) liknar affärsrelationen vid ett äktenskap. 
Hur bra och långvarigt äktenskapet kommer att bli, beror på hur väl 
affärsmännen handskas med affärsrelationen (Hollensen, 2001; Levitt, 1983). 
 

”The quality of the marriage determines whether there will be continued or 
expanded business, or troubles and divorce.”                           (Levitt, 1983, s. 87) 

 
Användningen av äktenskapsmetaforen för en affärsrelation visar på 
komplexiteten och kvaliteten i affärsrelationen (Hollensen, 2001). 
Affärsrelationer är dynamiska processer som ständigt utvecklas. För att 
affärspartnerna ska kunna hantera affärsrelationens utveckling, krävs att de 
genomgår en lärande process. (Storbacka & Lehtinen, 2000) En lärande 
affärsrelation innebär innovativt organisatoriskt tänkande (Håkansson & 
Henders i Forsgren & Johanson, 1992; Storbacka & Lehtinen, 2000). Om en 
affärsrelation är lärande eller ej styrs därför av företagsstrukturen, den interna 
kunskapshanteringen, likväl som företagets visioner och förmåga att inspirera. 
Ett gemensamt mål för att utveckla affärsrelationen är ömsesidig utveckling, 
vilket kräver båda parternas engagemang och samarbete. (Storbacka & Lehtinen, 
2000) Affärsrelationer med starkt samarbete karaktäriseras av lärande och 
socialt utbyte. Lärande för affärsparter närmare varandra, hjälper affärsparterna 
att undvika konflikter och skapar ytterligare möjligheter för samarbete. 
(Håkansson & Henders i Forsgren & Johanson, 1992)  
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3.4.1 Olika typer av affärsrelationer 
 
Samhället består av många olika relationer, vilka har olika betydelse för 
beslutsfattande, handling och resultat. Den klassiska affärsrelationen är den 
mellan leverantör och kund. (Grönroos, 1997) Gummesson (1998) kallar denna 
affärsrelation för den klassiska dyaden. Den klassiska dyaden kan ses som 
interaktiv marknadsföring, det vill säga att ett samspel mellan affärsparterna 
sker ansikte mot ansikte. Detta är ett sätt att behålla, vårda och utveckla 
existerande affärsrelationer. Den klassiska dyaden kan utvecklas till den 
klassiska triaden, där konkurrenten har blivit en tredje part till leverantör och 
kund. (Gummesson, 1998) 
 
Kundrelationer via marknadsförare på heltid och marknadsförare på deltid är en 
grundvärdering i relationsmarknadsföringen. Enligt relationsmarknadsföringen 
bör hela företaget genomsyras av en marknadsföringsorientering, då alla 
oberoende av uppgift i företaget påverkar kunderna. En del individer i 
organisationen fungerar som marknadsförare på heltid och andra som 
marknadsförare på deltid. Marknadsförare på heltid är de som arbetar på en 
marknads- eller försäljningsavdelning, medan marknadsförare på deltid är de 
övriga i företaget. Det är omöjligt för marknadsförare på heltid att vara på rätt 
plats, vid rätt tillfälle, med rätt kundkontakt och med rätt kunskap. Det kan 
däremot marknadsförare på deltid. En svårighet med marknadsförare på deltid är 
att de inte alltid kan styras i det budskap de kommunicerar till motparten och att 
de inte är medvetna om sin betydande marknadsföringsfunktion. (Gummesson, 
1998) 
 
Personliga relationer och sociala nätverk bestämmer villkoren för 
affärsrelationer. I många kulturer gör företag inte affärer med okända affärsmän. 
I kulturer där affärsmän kan tänka sig att göra affärer med okända affärsmän, 
tenderar de ändock att göra affärer med individer som de känner och tycker om. 
I USA är det lätt att komma in som leverantör, men det är även lika lätt att åka 
ut. I Japan däremot är det svårt att komma in som leverantör, men 
affärsrelationen blir ofta långvarig. ”Keiretsu” är ett japanskt namn för 
långsiktiga personliga och finansiella relationer mellan företag. Det positiva med 
”keiretsus” är produktiviteten i relationerna. Det negativa med ”keiretsus” är att 
potentiella medlemmar inte släpps in i nätverket. (Gummesson, 1998) 
 
Sociala nätverk karaktäriseras av stabilitet, men den kräver också att 
medlemmarna inte bryter mot oskrivna lagar. I Japan är gruppkänslan mycket 
stark och det är ett hårt straff för en japan att bli utesluten ur sin ”vi-grupp”. 
(Gummesson, 1998) Med ”vi-grupp” menas till exempel familjen, släkten eller 
företaget (Gummesson, 1998; Hofstede, 1997). Det kan vara nästan omöjligt att 
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existera i affärslivet om en individ har brutit mot de oskrivna lagarna. Den 
sociala relationen som skapas mellan affärsmän kan vara avgörande för 
framgång. För den som arbetar praktiskt med marknadsföring är det inte någon 
nyhet att sociala relationer och personlig nätverkstillhörighet har stor betydelse i 
affärslivet och i många fall kan det vara helt avgörande. (Gummesson, 1998) 
 
 

3.4.2 Nationella kulturer som ett problem vid internationella 
affärsrelationer 

 
Kultur anses ofta skapa problem vid internationella affärsrelationer (Sandström i 
Forsgren & Johanson, 1992). För att affärsmän ska kunna agera på en 
internationell marknad måste de vara känsliga mot kulturella olikheter som 
influerar tänkande, beteende och beslutsfattande (Kotabe & Helsen, 2001). Trots 
kulturella olikheter, såsom språk, traditioner, religion och politisk ideologi, 
kvarstår affärsrelationer mellan företag i olika länder (Sandström i Forsgren & 
Johanson, 1992). 
 
Kultur blir ofta förklaringen till varför affärsparter inte ser anbud som attraktiva, 
eftersom nationaliteten är det mest tydliga som affärsparterna inte har 
gemensamt. I svensk forskning har kulturella problem summerats som kulturell 
och psykisk distans. Om problem uppstår i affärsrelationen skylls det ofta på 
nationella stereotyper, som till exempel ”alla italienare är illojala”. När individer 
interagerar med varandra i en affärsrelation är de kulturella attityderna och 
värderingarna närvarande, även om de inte alltid uttrycks. Olikheter i bland 
annat attityder och värderingar, kallas kulturell distans. Kulturell distans förblir 
ett hinder när affärsmän inte lyckas utveckla regler för att styra affärsrelationen 
och dess aktiviteter. Sådana svårigheter är i vissa fall större när det finns 
kulturella olikheter inom relationen. (Sandström i Forsgren & Johanson, 1992) 
 
Psykisk distans består av de faktorer som stör informationsutbytet mellan 
affärsparterna. Den emotionella atmosfären, där interaktionen mellan 
affärsparterna sker, påverkas av kulturen men bestäms inte fullt ut av den. 
Atmosfären uppstår i affärsrelationen som en produkt av interaktionen och 
skapas av båda affärsparternas känslor. Den emotionella atmosfären i en 
affärsrelation betonar vikten av att minska de faktorer som kan förstöra 
affärsrelationen. (Sandström i Forsgren & Johanson, 1992) För att minska 
faktorer som stör affärsrelationen är det viktigt att balansera de kulturella 
olikheterna, genom att anpassa sig till varandra (Kotabe & Helsen, 2001). Att 
affärsrelationen präglas av samarbete är därför viktigt. Samarbetet kan även 
minska känslan av kulturell distans. (Sandström i Forsgren & Johanson, 1992)  
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3.4.3 Egenskaper en affärsrelation bör präglas av 
 
Det finns många viktiga aspekter för att affärsrelationer ska fungera 
(Gummesson, 1998). Relationsmarknadsföringen innebär att graden av service, 
förtroende och engagemang, samt interaktionen mellan köpare och säljare blir 
avgörande i marknadsföringsarbetet (Levitt, 1983). Några generella egenskaper 
en affärsrelation bör präglas av är: samarbete, förtroende, lojalitet, engagemang, 
trygghet, närhet, personliga och sociala egenskaper, långsiktighet och rutiner 
(Gummesson, 1998).  
 
Relationsmarknadsföringens viktigaste bidrag till marknadsföringen är 
betoningen på samarbete och ett plussummespel (Grönroos, 2000; Gummesson, 
1998). Med ett plussummespel menas att båda parter försöker förbättra båda 
parternas utkomst av affärsrelationen, vilket resulterar i ett ”win-win” 
förhållande (Payne et al, 1998). Samarbete finns överallt i affärslivet och ställs 
ofta i relation till graden av konkurrens. I ett plussummespel ökar parterna 
värdet av affärsrelationen för varandra. Alla i en affärsrelation förväntas ha en 
konstruktiv attityd och de ska även finna affärsrelationerna meningsfulla. Om 
dessa villkor uppfylls innebär det att en affärsrelation kan bli långsiktig och 
bestående. (Grönroos, 2000; Gummesson, 1998)  
 
Styrkan i ett närmare samarbete ligger i förtroendet och att affärsparterna kan 
lita på varandra (Grönroos, 2000; Gummesson, 1998). Betydelsen av förtroende 
inom affärslivet varierar starkt mellan olika länder och kulturer (Gummesson, 
1998). Det bästa sättet att skapa förtroende är genom ett ärligt och bredskaligt 
utbyte av information. Detta kallas för ”open-book management”. (Storbacka & 
Lehtinen, 2000) 
 
I relationsmarknadsföring betonas lojalitet. Lojalitet kan uppnås genom starka 
band i affärsrelationen och genom sunt förnuft, omdöme och intuition. 
(Gummesson, 1998) Om de ömsesidiga känslorna i affärsrelationen är starka 
och positiva ökar kundens lojalitet och affärsrelationen blir stark (Storbacka & 
Lehtinen, 2000).  
 
En affärsrelation som är viktig för affärsparterna måste prioriteras och är 
affärsparterna beroende av affärsrelationen leder detta till ett djupare 
engagemang. Alla parter i en affärsrelation har ansvar för det som händer och 
de måste vara aktiva. Företag bör anpassa sitt förhållningssätt till varje enskild 
individ i affärsrelationen. (Gummesson, 1998) I affärsrelationen utbyts känslor, 
kunskap och handlingar mellan leverantör och kund. För att utbytena ska 
fungera måste båda parterna delta och vara engagerade. (Storbacka & Lehtinen, 
2000) 
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Enbart engagemang är inte tillräckligt för att undvika missförstånd, då individer 
med olika kulturella bakgrunder inte delar samma grundantaganden. Det är 
därför viktigt att känna en trygghet i en affärsrelation mellan kulturellt olika 
affärspartners. (Usunier, 2000) Trygghet kan sammankopplas med ord som 
löften, ärlighet, pålitlighet, förutsägbarhet och stabilitet (Gummesson, 1998; 
Usunier, 2000). Det handlar inte bara om juridiska löften utan även om 
moraliska löften och överenskommelser. Företag behöver en viss trygghet då 
marknader, kunder, konkurrenter och samhället i övrigt innehåller mycket 
osäkerhet och risk. Det som inte behöver vara osäkerhet ska heller inte vara det. 
Företag kan få trygghet på flera sätt, bland annat genom affärsrelationer och 
kunskap. (Gummesson, 1998) 
 
Närhet kan vara fysisk, men också mental och emotionell. Den mentala och 
emotionella närheten underlättas ofta av en fysisk närhet. Mellan olika etiska 
och religiösa grupper samt länder finns kulturella olikheter, som trots fysisk 
närhet kan innebära en stor distans. Vissa affärsrelationer är mycket personliga 
särskilt om individerna träffas ofta och umgås privat. Vidare kan närheten skapa 
trygghet i affärsrelationen. Affärsrelationerna är delvis reglerade genom 
kontrakt och lagar, men en stor del av affärsrelationen är en tyst förståelse 
mellan affärsparterna. (Gummesson, 1998) När närheten mellan kund och 
leverantör i en affärsrelation ökar, uppmuntras kunden till lojalitet gentemot 
leverantören (Storbacka & Lehtinen, 2000). 
 
Affärsrelationer påverkas också av affärsmännens personliga och sociala 
egenskaper, såsom ålder, kön, yrke, utbildning, personlighetstyp samt 
geografisk och social rörlighet. Personliga drag, som till exempel maktlystnad 
och förmåga att skapa förtroende samt charm och karisma, påverkar 
affärsrelationen. (Gummesson, 1998) 
 
En långsiktig relation blir nyttigare för alla parter, då individerna i 
affärsrelationen med tiden lär sig att hantera den samt utnyttja den intensivare 
och effektivare (Grönroos, 2000; Gummesson, 1998; Payne et al, 1998). För att 
öka värdet på affärsrelationerna måste företag avsätta mer resurser på att 
utveckla affärsrelationer och inte enbart fokusera på att skapa nya 
affärsrelationer. Långa affärsrelationer är mer värdefulla än korta 
affärsrelationer. Det som avgör om en affärsrelation kommer att bli långvarig är 
styrkan i affärsrelationen. En stark affärsrelation klarar av problem och i en stark 
affärsrelation finns det stora möjligheter att öka affärsrelationens värde. Om ett 
företag kan erövra kundens medvetande och känslor blir affärsrelationen 
starkare. (Storbacka & Lehtinen, 2000) För många företag är det idag viktigare 
att behålla existerande kunder, än att skaffa nya (Grönroos, 2000). 
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Rutiner i affärsrelationer kan vara en förutsättning för effektivitet (Gummesson, 
1998). Regler och rutiner måste utvecklas för att minska risken för problem i 
affärsrelationen. Regler och rutiner utvecklas och influeras av affärsmännens 
kulturella bakgrunder och är således ett resultat av tidigare interaktion och miljö. 
Dessa regler skapar en mall för framtida aktiviteter, till exempel hur affärsmän 
ska tolka och reagera på kommunikation och handling. Handlingar utförs inte 
spontant, då alla affärsrelationer har sina karaktäristika, mönster, sätt att 
kommunicera, regler och språk. (Sandström i Forsgren & Johanson, 1992) 
Enligt Storbacka & Lehtinen (2000) styrs aktiviteterna som inträffar i 
affärsrelationer av koder. Dessa koder kan vara informationsbaserade i form av 
instruktioner eller överenskommelser, men de kan också grundas på känslor i 
form av värderingar och normer. Koden kommer att styra affärsparternas 
beteenden under affärsmötena. (Storbacka & Lehtinen, 2000) Storbacka & 
Lehtinen (2000) kallar dessa koder för affärsrelationens manus. Individer i en 
affärsrelation kan tröttna om de blir behandlade rutinmässigt. Det gäller att hitta 
en balans mellan rutin och utveckling av en levande affärsrelation. 
(Gummesson, 1998) Om en affärsrelation ska fungera måste företag etablera 
rutiner, för att tillmötesgå affärsparten i den specifika affärsrelationen (Levitt, 
1983).  
 
 

3.4.4 Implementering av relationsmarknadsföring 
 
När relationsmarknadsföring ska implementeras kan detta ske i fyra steg: 
identifiering, differentiering, interagering och skräddarsydda kundlösningar 
(Peppers & Rogers, 1999). 
  
- Identifiering av kunder: För att en affärsrelation med en affärspartner ska 

kunna uppstå, krävs att affärspartnern kan identifieras och att individerna i 
affärsrelationen lär känna varandra.  

- Differentiering av kunder: Kunder har olika betydelser för företag och 
företag anpassar sitt beteende mot varje kund beroende på kundens betydelse 
för företaget.  

- Interaktion med kunder: Företag måste förbättra effektiviteten i sina 
kundinteraktioner. Detta kan stärka och fördjupa affärsrelationen.  

- Skräddarsydda kundlösningar: Kunder har också olika behov. Företagets 
uppgift blir därför att anpassa sitt beteende efter kundernas individuella 
behov. (Peppers & Rogers, 1999)  
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3.5 Att agera i internationella affärsrelationer 
 
Enligt Brislin & Yoshida (1994) kan förmågan att lära sig agera i andra kulturer 
delas in i tre faser: medvetenhet, kunskap och färdigheter. Medvetenhet innebär 
att individen får en insikt om sin mentala mjukvara, vilken är beroende av den 
specifika miljö individen vuxit upp i. En medvetenhet medför också en insikt 
om att andra individer har vuxit upp i annorlunda miljöer och på så vis fått en 
annan mental mjukvara. Utan denna medvetenhet kan en individ resa till andra 
länder och känna sig överlägsen samt förbli döv och blind för alla tecken på 
individens egen mentala mjukvaras sanning. (Brislin & Yoshida, 1994; 
Hofstede, 1997) Vidare betyder medvetenhet också att skapa en förståelse för 
problemen i affärsrelationen, men även för de möjligheter som affärsrelationen 
kan erbjuda. Affärsmän måste dessutom vara medvetna om företagets 
värderingar och vilka mål företaget vill uppnå med affärsrelationen. (Levitt, 
1983) 
 
Medvetenheten måste följas av kunskap. Om en individ ska samverka med 
individer från andra kulturer måste individen lära sig hur dessa kulturer 
fungerar. (Brislin & Yoshida, 1994; Hofstede, 1997) En viktig del i att lära 
känna den andra kulturen är att umgås socialt, både på och utanför arbetstid. 
Vidare måste individen lära sig både det verbala och det icke-verbala språket i 
den andra kulturen, samt skaffa sig kunskap om den lokala kulturen, för att bli 
tolerant och öppen mot den andra kulturens mentalitet och vanor. (Brislin i 
Brislin & Yoshida, 1994) Individen måste dessutom lära sig deras symboler, 
hjältar och ritualer. Även om individen aldrig lyckas dela den andra kulturens 
värderingar kan individen åtminstone erhålla en intellektuell förståelse av 
olikheter i värderingar mellan kulturerna. (Hofstede, 1997) Om affärsmän inte 
lyckas uppbringa en vilja att samarbeta och skapa sig en förståelse för den andra 
kulturen kommer de att förlora sina uppdrag till affärsmän från andra länder 
(Brislin i Brislin &Yoshida, 1994). 
 
Färdigheter bygger på den erhållna medvetenheten och kunskapen samt på 
träning. En individ måste lära sig att känna igen och kunna använda sig av den 
andra kulturens symboler samt känna igen dess hjältar och utföra dess ritualer, 
för att klara sig i mötet med den andra kulturen. Träning hjälper individer att 
överkomma kulturella hinder och möjliggör för individen att ta tillvara på 
erfarenheter från den andra kulturen. (Brislin & Yoshida, 1994; Hofstede, 1997) 
När människors känsla för vad som är riktigt utmanas är inte reaktionen 
intellektuell. Istället reagerar många individer känslomässigt genom exempelvis 
frustration, förvirring och ibland ilska. Det är därför viktigt att även förstå 
känslors betydelse för att kunna agera i en annan kultur. (Brislin & Yoshida, 
1994). 
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Individer kan lära sig att agera i andra kulturer. Vissa personer har mindre 
svårigheter med detta än andra. Det finns dessutom kurser för att lära sig att 
agera i andra kulturer. (Hofstede, 1997; Hollensen, 2001) En typ av kurs är den 
traditionella, som fokuserar på särskild kunskap om den andra kulturen såsom 
språk samt praktisk- och kulturell träning (Hill, 2000; Hofstede, 1997). Detta 
kallas ofta ”expatriate briefings” (Hofstede, 1997). I den traditionella kursen lär 
sig individen det nya landets geografi och historia, dess seder och bruk, tabuer, 
språk etcetera. En annan typ av kurs fokuserar på medvetenhet och allmän 
kunskap om kulturella olikheter. Medvetenhetsträningen koncentreras på den 
egna mentala mjukvaran och hur den skiljer sig från den andra kulturens 
mjukvara. I den traditionella kursen får individen lära sig att leva i den andra 
kulturen och i medvetenhetskursen får individen lära sig att arbeta i den andra 
kulturen. (Brislin & Yoshida, 1994; Hofstede, 1997)  
 
 
3.6 Syntes av referensram 
 
En nationell kultur är ett kollektivt fenomen som delas av människor som lever i 
delvis samma sociala miljö. Människor som lever i olika sociala miljöer delar 
därför inte heller samma nationella kultur. Den nationella kulturen visar sig 
bland annat i nationella kulturella byggstenar. Att växa upp i en nationell kultur 
innebär att värderingar och normer lärs in genom andra individer i samma 
nationella kultur. Detta gör att människor från olika nationella kulturer tänker, 
känner och beter sig på olika sätt i specifika situationer. Det är viktigt att 
affärsmän som arbetar över nationella kulturella gränser uppmärksammar detta.  
 
I relationsmarknadsföringen sätts affärsrelationen i centrum, då värdet finns i 
affärsrelationen. Dessutom består relationsmarknadsföringen av en 
flervägskommunikation. På så vis skapas ett utrymme för att lära sig av 
motparten och dess nationella kulturella bakgrund i affärsrelationen. 
Affärsrelationen kan vidare liknas vid ett äktenskap. Denna metafor visar på 
komplexiteten i en affärsrelation. I en affärsrelation över nationella kulturella 
gränser är komplexiteten större. Olikheter finns till exempel i värderingar i de 
nationella kulturella byggstenarna språk, religion, estetik, sociala institutioner, i 
Hofstedes kulturella dimensioner och i långtids- kontra korttidsperspektiv samt i 
symboler, hjältar och ritualer. Således krävs av svenska affärsmän att de är 
medvetna om olikheter mellan nationella kulturer samt att de förstår sin 
betydelse som deltidsmarknadsförare i affärsrelationen med japanska affärsmän. 
Detta kan minska problem, orsakade av nationella kulturella olikheter i 
affärsrelationen.  
 
Affärsrelationen bör präglas av samarbete, förtroende, lojalitet, engagemang, 
trygghet, närhet, personliga och sociala egenskaper, långsiktighet och rutiner. 
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De svenska affärsmännen bör dessutom ha en viss medvetenhet och kunskap om 
sin och motpartens mentala mjukvara, för att kunna verka effektivt i 
affärsrelationer med affärsmän från andra nationella kulturer. Detta kan 
underlätta affärsrelationen, eftersom det innebär att tid ägnas åt att förbättra 
affärsrelationen, vilket i sin tur leder till att identifiering, differentiering och 
interaktion med kunden samt att skräddarsydda kundlösningar blir en naturlig 
del av affärsmännens arbete i att implementera relationsmarknadsföring i 
affärsrelationen. När svenska affärsmän skapar skräddarsydda kundlösningar 
innebär det att de har vissa färdigheter i förhållandet till sin japanska motpart 
och dess rutiner. Dessa färdigheter har uppnåtts genom medvetenhet och 
kunskap. 
 
Utifrån detta har vi skapat en modell i tre steg, där vi illustrerar hur vi tror att 
relationsmarknadsföring kan vara en metod att överbrygga nationella kulturella 
olikheter i en affärsrelation. Kultur J står för Japan och kultur S för Sverige. 
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Figur 6: Författarnas modell över kopplingen mellan den svenska och den japanska kulturen 
och relationsmarknadsföring, vilken mynnar ut i en affärsrelation. 
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1) I modell 6 första steg ser vi den japanska och den svenska kulturen som 
åtskilda. Då de nationella kulturella olikheterna, trots globaliseringen, kommer 
att kvarstå, behåller människorna i Japan och Sverige sina nationella kulturella 
värderingar. Olikheterna i värderingar innebär att ett gap skapas mellan den 
japanska och den svenska kulturen samt mellan japanska och svenska affärsmän. 
Gapet består i denna modell av olikheter i värderingar i de nationella kulturella 
byggstenarna språk, estetik, religion och sociala institutioner. Vidare återfinns 
olikheter i värderingar i Hofstedes kulturella dimensioner: maktdistans, 
osäkerhetsundvikande, kollektivism kontra individualism och maskulinitet 
kontra femininitet samt även i dimensionen långtids- kontra korttidsperspektiv. 
Slutligen utgör även olikheter i värderingar i symboler, hjältar och ritualer 
en del av gapet. För att studera dessa olikheter har vi formulerat följande frågeställning: 
”Vilka nationella kulturella olikheter är viktiga i relationsbyggandet mellan 
svenska och japanska affärsmän?”. 
 
 
 
 
  

Kultur J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7a: Egen modell över olikheterna i värderingar mellan den japanska och den svenska 
kulturen. 
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Språk 
Estetik 

Religion 
Sociala institutioner 

Maktdistans 
Osäkerhetsundvikande 

Kollektivism kontra individualism 
Maskulinitet kontra femininitet 

Långtids- kontra korttidsperspektiv 
Symboler, hjältar och ritualer 
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2) I modell 6 andra steg illustrerar vi, hur vi tror att en tillämpning av 
relationsmarknadsföring kan överbrygga nationella kulturella olikheter i 
affärsrelationer mellan japanska och svenska affärsmän och på så sätt minska 
gapet mellan den japanska och den svenska kulturen. Vi tror att 
relationsmarknadsföring är ett sätt att skapa en förståelse mellan den svenska 
och den japanska kulturen genom att använda relationsmarknadsföringens 
egenskaper: samarbete, förtroende, lojalitet, engagemang, trygghet, närhet, 
personliga och sociala egenskaper, långsiktighet och rutiner. För att affärsmän 
ska kunna etablera en affärsrelation måste en medvetenhet och kunskap om de 
nationella kulturella olikheterna finnas, vilket vi tror kan uppnås genom 
tillämpning av relationsmarknadsföring. Affärsmännen måste alltså ha 
färdigheter för att kunna agera i den andra nationella kulturen. Dessutom är det 
viktigt att affärsmännen inser sin betydelse som marknadsförare på deltid och 
betydelsen av den personliga relationen i affärsrelationen. För att ta reda på hur 
svenska affärsmän kan använda relationsmarknadsföring för att skapa 
affärsrelationer med japanska affärsmän har vi formulerat följande 
frågeställning: ”På vilket sätt kan svenska affärsmän använda sig av 
relationsmarknadsföring i arbetet att skapa affärsrelationer med japanska 
affärsmän?”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samarbet
engagem

perso
egenska

Markn

Pers

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7b: Egen modell över relationsma
att föra de nationella kulturerna Japan och
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rknadsföringens karaktäristika, vilka vi tror kommer 
 Sverige närmare varandra.  
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3) I modell 6 tredje steg återfinns en affärsrelation mellan de svenska och de 
japanska affärsmännen, vilken baseras på relationsmarknadsföring. 
Relationsmarknadsföring innebär att tid ägnas åt affärsrelationen, då värdet 
skapas i affärsrelationen. Vidare innebär relationsmarknadsföringen att ett 
utrymme för ökad förståelse för nationella kulturella olikheter skapas och på så 
sätt kan en nära och effektiv affärsrelation över de nationella kulturella 
gränserna uppstå. Då relationsmarknadsföring innebär en 
flervägskommunikation, anser vi att det måste finnas en ömsesidighet, vad gäller 
acceptans av motpartens nationella kultur. Detta innebär att både de svenska och 
de japanska affärsmännen måste engagera sig i affärsrelationen. Om så sker, 
anser vi att den japanska och den svenska kulturen i modellens tredje steg nu har 
närmat sig varandra.  
 
 
 
 

 
Kultur S 

 
Kultur J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7c: Egen modell över affärsrelationen mellan affärsmän i den japanska och den svenska 
kulturen, efter relationsmarknadsföringens implementering. 
 
Vi ämnar nu undersöka vad svenska och japanska affärsmän anser vara viktiga 
nationella kulturella olikheter mellan Japan och Sverige samt på vilket sätt 
relationsmarknadsföring kan användas för att överbrygga dessa olikheter. 
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4 Affärsrelationer mellan svenska och japanska affärsmän 
 
Kära läsare, i detta kapitel ska vi nu redogöra för resultatet av våra intervjuer 
med de svenska affärsmännen och den japanska affärsmannen. Vi vill 
uppmärksamma dig som läsare på att vissa upprepningar kan förekomma. Detta 
beror på att vi önskar återge respondenternas svar i det sammanhang som 
informationen har uttryckts. Genom hela kapitlet följer vi referensramens 
utformning, för att underlätta läsningen. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning. 
 
 
4.1 Nationella kulturella byggstenar som respondenterna upplever i 

affärsrelationen 
 
Under denna rubrik ämnar vi att återge våra respondenters svar kring de av oss 
utvalda nationella kulturella byggstenarna: språk, estetik, religion och sociala 
institutioner. 
 
 

4.1.1 Språk 
 
Den svenska leverantören anser att det är mycket svårt att arbeta i Japan på 
grund av det verbala språket. En anledning till detta är japanernas syn på sitt 
eget land. Japan är enligt den svenska leverantören fortfarande en av världens 
största ekonomier, trots att den japanska samhällsekonomin håller på att falla. 
De japanska bolagen, men även många japanska privatpersoner besitter ofta 
stora kapital, vilket har bidragit till skapandet av en nationell stolthet. Den 
svenska leverantören anser att japaner är etnocentriska och har ett motstånd mot 
det som inte är japanskt. Japaner föredrar till exempel att hemsidor har en 
ingång som är på det japanska språket. Japaner går endast in på hemsidor 
skrivna på andra språk, om informationen inte finns tillgänglig på japanska 
hemsidor, berättar den svenska leverantören. När den svenska leverantören 
skickar brev till de japanska kunderna måste breven översättas till japanska. 
Vidare behöver svenska leverantörer en tolk, om de inte behärskar det japanska 
språket. Den svenska leverantören berättade att de gärna vill ha en 
japansktalande frontperson vid affärsmöten för att undvika problem i 
kommunikationen. Svårigheten att använda det engelska språket speglas även i 
samhället i stort, då restauranger endast har menyer på japanska, till och med på 
Tokyos internationella flygplats, berättar den svenska leverantören. Vidare säger 
han att McDonalds, som har menyer på både japanska och engelska, är ett 
undantag.  
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Enligt den svenska leverantören och den japanska affärspartnern har japaner 
generellt sett svårt för engelska. Den japanska affärspartnern anser att svenska 
affärsmän är bättre på språk än japanska affärsmän. Japaner kan läsa och skriva 
engelska menar den svenska leverantören, men de har svårt att höra och tala det 
engelska språket. Detta beror på att det japanska språket har en helt annan 
meningsbyggnad. Dessutom upplever den svenska leverantören att japaner 
uttrycker sig annorlunda, då de börjar med att tala i ett stort perspektiv för att 
sedan tränga ner på djupet.  
 
Den svenska leverantören anser att det som sägs och skrivs på japanska under ett 
affärsmöte kan tolkas på många sätt. I kontakten med japanska affärsmän är det 
viktigt att uttrycka sig tydligt. I det svenska språket anser den svenska 
leverantören att ämnen kan belysas på olika sätt, utan att innebörden förändras. I 
affärsrelationer med svenska affärsmän kan den svenska leverantören gå tillbaka 
och förtydliga om en missuppfattning uppstått. Japaner har däremot ett väldigt 
”bra” minne och de tolkar det som sagts exakt så som det har framlagts, säger 
den svenska leverantören. Engelskan är vidare ett mer precist språk än japanskan 
och används det engelska språket skriftligen, känner den svenska leverantören 
att han kan lita på det som skrivs. 
 
Den svenska leverantören berättar vidare att det finns ett språk mellan man och 
kvinna, ett annat språk mellan man och man. Det finns även ett språk mellan 
affärsmän och ett mellan anställd och chef. I högre sociala klasser är språket 
annorlunda än det i lägre sociala klasser. Den svenska kunden anser att det 
verbala språket är mer formellt i Japan än i Sverige, då japanska affärsmän är 
noga med att använda affärstitlar och tilltalar varandra med efternamn, även om 
de känner varandra väl. Den svenska kunden anser det viktigt att uttrycka sig 
försiktig så att den japanska motparten inte pressas i sitt svar. Om japaner i 
pressade situationer säger ja till något, behöver inte det betyda att japanerna 
svarar jakande. Ett ja kan lika gärna betyda nej, säger den svenska kunden. Ett 
sätt att undvika pressade situationer är att inte gå rakt på sak, menar den svenska 
kunden. Vidare säger den svenska leverantören att en nationell kulturell olikhet 
mellan Japan och Sverige är att en individ i Japan inte kan säga enbart nej, utan 
ett nej måste följas av en välmotiverad anledning. Den svenska kunden upplever 
det som att japanska affärsmän tycker det är fult att säga nej. Den svenska 
kunden upplever dock att japanska affärsmän har lättare att säga nej skriftligen. 
Om en japansk affärsman säger nej i ett affärsmöte betraktas det som att han 
”förlorar ansiktet”, berättar den svenska kunden. Den japanska affärspartnern 
berättar att japaner ofta menar något annat än vad som sägs, då direkta uttryck 
ofta upplevs som för offensiva. Istället använder sig japaner av ett mjukare 
uttryckssätt, för att få fram det som menas, hävdar den japanska affärspartnern. 
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Eftersom japanska affärsmän kan känna sig pressade i muntliga situationer, är 
deras svar inte alltid pålitliga. Det är däremot lättare att lita på den skriftliga 
kommunikationen, eftersom japanska affärsmän alltid menar vad de skriver, 
säger den svenska kunden. Det är nödvändigt med en etablerad affärsrelation 
med personliga inslag, för att förstå de japanska affärsmännens uttryckssätt. 
Som svensk affärsman är det enklare att förstå vad de japanska affärsmännen 
menar om affärsmännen umgås utanför arbetssituationen, till exempel om de 
varit på restaurang tillsammans, säger den svenska kunden. Om affärsrelationen 
redan är etablerad, genom att affärsparterna har bjudits in att besöka fabriker för 
att studera produktionen etcetera, är det möjligt att läsa mellan raderna och på så 
sätt förstå budskapet korrekt. 
 
Det icke-verbala språket i Japan skiljer sig från det i Sverige. Den svenska 
leverantören berättar att när japanska affärsmän inte svarar på en fråga kan det 
innebära att de inte förstår. Tystnaden är inbyggd i den icke-verbala 
kommunikationen. Vid tystnad måste svenska affärsmän vänta ut de japanska 
affärsmännen. Ibland vill de japanska affärsmännen inte svara och ibland 
överlägger de endast sina svar. Japaner uttrycker sig nämligen inte spontant, 
detta på grund av rädslan för att ”förlora ansiktet”. Den svenska leverantören 
anser att japaner har ett dåligt utvecklat kroppsspråk och att de har 
”stenansikten”. Först efter 6 månaders samarbete anser den svenska leverantören 
att han kan utläsa vad den japanska motparten menar med till exempel en 
blinkning. Den svenska kunden upplever även han att japaner är konservativa 
och reserverade i sitt kroppsspråk. Den japanska affärspartnern instämmer med 
den svenska kunden att japaner ej använder sig av kroppsspråk och gester. 
Däremot hävdar den japanska affärspartnern att det är möjligt att utläsa budskap 
i en japans ansiktsuttryck, men betonar samtidigt att till vilken grad detta är 
möjligt är personlighetsberoende. I den japanska kulturen sker 
kommunikationen genom att:  
 

”read the atmosphere”, hävdar den japanska affärspartnern.  
 
Den japanska affärspartnern fortsätter: 
 

”You can do that, maybe from the timing of the person bring the word next, or eye 
moves before conveying the words”. 
 

I Japan har sammanhanget i språket en avgörande betydelse, hävdar den 
svenska kunden. Den japanska affärspartnern berättar vidare att det japanska 
språket är mycket vagt. Om inte sammanhangets betydelse förstås fullt ut, är det 
lätt att missuppfatta vad som sägs. Den svenska kunden berättar att 
sammanhangets betydelse i språket visar sig genom att det är de äldre japanska 
affärsmännen med en högre affärstitel som får fatta beslut. Beslutsfattandet och 
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affärer sker under affärsmöten. När affärsmännen går på karaokebarer gör de det 
för att förbättra den personliga relationen med sina affärsparter, berättar den 
svenska kunden. Den svenska kunden berättar vidare att om han berömmer en 
prydnadssak i en japansk affärsmans hem, är det i Japan ett sätt att säga ”jag vill 
ha den prydnadssaken”, medan det i Sverige endast är ett sätt att visa 
uppskattning. Den svenska kunden berättar fortsättningsvis att den japanska 
affärsmannen har med sig prydnadssaken som en gåva till honom, dagen efter 
det att han har berömt prydnadssaken. 
 
Den japanska affärspartnern hävdar att japaner ofta menar någonting annat än 
det som sägs eller skrivs. Japaner ogillar, som tidigare nämnts, direkta uttryck, 
vilka ofta upplevs som något hotfullt. Istället använder sig japaner av mjuka 
uttrycksätt för att förmedla ett budskap, berättar den japanska affärspartnern. 
Vidare är kroppsspråk eller gester föga använt i den japanska kulturen. 
 
 

4.1.2 Estetik och religion 
 

Både den svenska leverantören och den svenska kunden anser att estetiken inte 
har någon avgörande roll för affärsrelationen. Även den japanska affärspartnern 
anser att estetik inte har någon inverkan på affärsrelationen. 
 
Både den svenska leverantören och kunden anser att olikheter i religionen ej 
påverkar affärsrelationen. Den svenska kunden uppfattar Japan som 
sekulariserat och anser inte att religionen speglar sig i de japanska 
affärsmännens värderingar och attityder. Den japanska affärspartnern anser inte 
att religion påverkar affärsrelationen i någon större grad. Detta då japaner är 
kända som ett ”icke-religiöst” folkslag. Japaner går i regel inte i kyrkan och talar 
heller inte om religion i det dagliga livet. 
 

”For the typical example, non Christian get married at the church, and non 
Shinto people get married in front of Shinto Gods”, berättar den japanska 
affärspartnern. 

 
Däremot visar japanerna gärna sina tempel och bjuder gärna in och beskriver 
sina religiösa ritualer för sina svenska affärspartners, berättar den svenska 
kunden. Den svenska kunden hävdar att tempel främst visas upp för att de är 
vackra byggnader och inte för att framhäva den religiösa betydelsen. Vidare 
säger den svenska leverantören att japanerna känner en stark stolthet inför sina 
tempel och ritualer och att de gärna vill visa upp dessa. 
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En viktig del av religionen är synen på klädsel och mat. I Japan är klädseln 
viktig i affärsrelationer, hävdar den svenska kunden och leverantören. Alla går 
klädda i svart kostym, vit skjorta och neutral slips. Den japanska affärspartnern 
berättar att män bör använda kostym i affärssammanhang och att kvinnor ibland 
har lite större valfrihet. Den japanska affärspartnern säger att klädselns betydelse 
beror på vilken bransch individen arbetar i. I exempelvis IT-industrin är ”dress 
code” mindre viktigt, medan klädseln har stor betydelse i till exempel 
bankvärlden. Den japanska affärspartnern betonar också att det finns många 
japanska företag som fortfarande har en specifik ”dress code” för kvinnor, det 
vill säga en slags arbetsuniform.  
 
Den svenska kunden hävdar att maten har en viktig betydelse i affärsrelationen. 
Den svenska kunden upplever dessutom att det är betydelsefullt att bli bjuden på 
en japansk festmåltid med 20 till 30 rätter. Sammanhanget kring mat har en 
avgörande betydelse, menar den svenska leverantören. Den svenska leverantören 
berättar vidare att en affärsman kan vara högt uppskattad om han blir bjuden på 
en officiell middag på en traditionell japansk eller fransk restaurang. 
Affärsmannen kan dock vara ännu mer uppskattad om han får följa med en 
japansk affärsman till stamstället och ta en öl. Att bli inbjuden i privatlivet är ett 
bevis på att affärsmännen blivit accepterade, säger den svenska leverantören. 
Den svenska kunden berättar att det är betydelsefullt att få följa med en japansk 
affärsman hem på middag, något som japaner vanligtvis inte gör. Den svenska 
leverantören har aldrig varit med om en middag i ett japanskt hem och säger att 
det är betydligt vanligare att träffas på restauranger. 
 
 

4.1.3 Sociala institutioner 
 
En del i sociala institutioner är män och kvinnors roll i samhället. Den svenska 
leverantören berättar att det är männens värld på gatorna i Japan. Kvinnor 
över 35 år visar sig inte på gatorna. Detta beror på att kvinnorna stannar hemma 
efter det att de fött barn. De förväntas ta hand om barnen och sköta hushållet. 
Kvinnor ses sällan på höga positioner. Om kvinnor exempelvis har studerat 
utomlands eller har en språkbegåvning kan de dock få en högre position i 
företaget. Den svenska leverantören upplever de japanska kvinnorna och de 
japanska ungdomarna som mer öppna och villiga att förändra samhället och att 
lära sig främmande språk. Den svenska leverantören berättar dock att 
förändringar i samhället har börjat ske. Många kvinnor bor hemma hos sina 
föräldrar till en ålder av 35 år. De ser ingen anledning att gifta sig och bli 
hemmafruar, när de kan tjäna sina egna pengar, resa och umgås med sina 
vänner. Dessa kvinnor kallas för ”parasiter”. Det finns även en förändring i äldre 
generationer, när det gäller synen på skilsmässor. Ofta ser mannen sin hustru 
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som en hushållerska och barnuppfostrare och männen har därför ofta 
älskarinnor, vilket hustrurna är medvetna om. Såpoperor i Japan handlar ofta om 
glorifieringen av älskarinnor, berättar den svenska leverantören. Kvinnor tar 
idag ofta ut skilsmässa i samband med mannens pensionering, eftersom hon då 
erhåller halva mannens pension. Mannen har ofta inget socialt liv och blir därför 
mycket ensam efter skilsmässan, medan kvinnan har ett rikt socialt liv och efter 
skilsmässan har hon även ett ekonomiskt underhåll, hävdar den svenska 
leverantören. 
 
Den svenska kunden har lagt märke till att kvinnor inte besitter några högre 
positioner i företagen. Han upplever även att de japanska männen har en speciell 
gemenskap, som kan verka mer betydelsefull än den egna familjen. Den 
japanska affärspartnern hävdar att män och kvinnor behandlas olika i affärslivet, 
även om jämställdhet är reglerat i den japanska lagen. Den japanska 
affärspartnern anser vidare att män och kvinnor behandlas likvärdigt i Sverige. 
Den svenska kunden och hans kollegor har vid besök i japanska hem varit med 
om att japaner bett om ursäkt för sin hustrus utseende. Den japanska mannen är 
huvudansvarig för familjens försörjning, medan kvinnan förväntas ta hand om 
hemmet och barnen. Den svenska kunden har uppmärksammat att de japanska 
kvinnorna ogillar männens karaokeklubbesök. 
 
En annan del av den nationella kulturella byggstenen social institution är 
familjen. Familjen har ingen direkt roll i affärsrelationen, menar den svenska 
kunden. Den svenska leverantören berättar däremot att familjen kan spela en stor 
roll i det japanska företaget. Små och medelstora företag är ofta familjebolag. 
Företagets grundare behandlas med stor respekt även om de i dagsläget inte 
skulle ha något med företaget att göra. Om en utländsk affärsman får kontakt 
med en grundare är det en säker väg in i företaget. Den japanska affärspartnern 
hävdar dock, liksom den svenska kunden, att familjen inte har någon betydelse i 
affärsrelationer. 
 
Sociala klasser är ytterligare en del av sociala institutioner. Det japanska 
samhället präglas av olikheter i sociala klasser, anser den svenska leverantören. 
Det finns en stor respekt för individer från högre sociala klasser, då de har 
mycket pengar. Klasskillnaderna visar sig även i var japaner bor. Rika 
människor bor inne i städerna, medan de av lägre social klass bor i förorterna. 
Även den svenska kunden upplever att de sociala klasserna har betydelse och 
berättar att han endast förhandlar med överklassen. Den svenska kunden berättar 
också att det är viktigt att visa respekt för personer från högre sociala klasser och 
att personer från lägre sociala klasser endast talar vid affärsmöten, om de blir 
tilltalade. Den japanska affärspartnern menar att japaner inte bryr sig om sociala 
klasser, såvida det inte gäller en nyutexaminerad från universitetet som är på 
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anställningsintervju. Den japanska affärspartnern anser vidare att social 
klasstillhörighet ej är betydelsefullt i den svenska kulturen. 
 
Även gruppen och ålder är en del av sociala institutioner. Den svenska kunden 
berättar att gruppen har betydelse för affärsrelationen. Den svenska leverantören 
hävdar att de japanska affärsmännens liv är knutna till gruppen. De japanska 
affärsmännen är lojala mot företaget, men livstidskontrakten angående 
anställning börjar sakta luckras upp, enligt den svenska kunden. Den svenska 
kunden anser att ålder har betydelse i affärsrelationen. Han förhandlar oftast 
med japanska affärsmän som är dubbelt så gamla som han själv. Den svenska 
kunden har genom sin chef fått reda på att de japanska affärsmännen 
kommenterat hans låga ålder. Vidare anser den japanska affärspartnern att 
senioritet, vad gäller ålder, är viktigt och något som bör respekteras. 
 
 
4.2 Viktiga nationella kulturella olikheter som respondenterna vid 

en första förfrågan spontant upplever i affärsrelationen 
 
En olikhet mellan den japanska och den svenska kulturen i affärsrelationen är 
synen på organisation och beslutsfattande, anser den svenska leverantören. I 
Europa fattas beslut under affärsmöten. I Japan däremot fattas alla beslut redan 
innan mötet och mötena blir därför mycket korta. Den japanska affärsmannen 
har redan innan mötet gått upp i hierarkin för att kunna få ett beslut samt haft 
kontakt med affärsparten via e-mail och telefon, berättar den svenska 
leverantören. Mötet blir ett slags sammanfattande, där inga diskussioner tas upp. 
Japaner är väldigt tuffa och otrevliga att ha och göra med i förhandlingar vid 
introduktionsfasen av nya affärsrelationer. Däremot är de lojala och 
tillmötesgående i en etablerad affärsrelation. När affärsrelationen är etablerad 
kan japanerna acceptera ett högre pris, än vad konkurrenter begär. Kravet är bara 
att den etablerade affärsparten kan redovisa att de har kvalitet, precision och att 
de håller vad de lovar, säger den svenska leverantören. 
 
Vidare menar den svenska leverantören att ålder, som vi tidigare nämnt är en 
del av den nationella kulturella byggstenen sociala institutioner, är viktigt i 
Japan, men att det håller på att luckras upp. Även om den svenska kunden 
uppfattar japanska affärsmän som principfasta i sina värderingar, betonar han 
även att japanska affärsmän är villiga att anpassa sig efter de svenska 
affärsmännen och deras värderingar. Detta under förutsättning att de svenska 
affärsmännen visar en förståelse för de japanska värderingarna. Den svenska 
leverantören berättar att anställda i japanska företag byter roll i bolaget den 
första april varje år. De bästa affärsmännen i varje nivå väljs ut och flyttas upp 
till en högre nivå och så fortsätter det varje år. Den bästa affärsmannen hamnar 
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slutligen på toppen i bolaget, vilket medför att det är äldre individer (55-60 år) 
som sitter i ledningen i ett japanskt företag. Dessa individer har en gedigen 
kunskap om företagets alla delar, då de har fått genomgå företagets alla nivåer. 
Förr, då utvecklingen i samhället var långsammare, fungerade denna princip bra, 
hävdar den svenska leverantören. Den svenska leverantören menar att principen 
idag däremot kan innebära problem, då de äldre och ledande i företaget har svårt 
att hänga med i den snabba utvecklingen, som till exempel 
informationsteknologin innebär. Den svenska leverantören menar att det dock är 
svårt att bryta detta mönster, för att få yngre människor högre upp i hierarkin.  
 
Den svenska leverantören anser att en annan viktig nationell kulturell olikhet 
mellan Japan och Sverige är att det i Japan är viktigt att veta affärspartens 
bakgrund, det vill säga affärstitel, ålder och kön. I Europa är vi mycket 
informella, medan japaner är noggranna med affärstitlar, säger den svenska 
leverantören. För att kunna balansera upp affärsmötet är det viktigt att anpassa 
affärstitlarna till de japanska affärsparternas affärstitlar. Enligt den svenska 
leverantören är detta en oskriven regel i Japan och därför är det viktigt att 
européerna visar vilka de är. Det kan vara svårt att anpassa affärstitlar, ålder och 
kön mellan svenska och japanska affärsmän, då en europeisk VD kan vara 
kvinna och 35 år, medan en japansk VD förmodligen är 60 år och man, menar 
den svenska leverantören. Den svenska affärskvinnan bör vara förberedd på att 
hon inte blir bemött på samma sätt, som en äldre affärsman skulle ha blivit, 
säger den svenska leverantören.  
 
I Japan är det viktigt att vara artig, berättar den svenska leverantören. För att 
kunna kontakta en japansk affärsman krävs att parterna är introducerade för 
varandra eller att de har bytt visitkort. Om ett japanskt företag har fått en order, 
gör de ett personligt besök hos den som gjort inköpet, för att tacka denne. I 
Sverige räcker det med att skriva ett tackbrev. Om en svensk affärsman följer 
den japanska seden anses han vara mycket artig, menar den svenska 
leverantören.  
  
Den svenska leverantören berättar att det i Japan är viktigt med representation 
för att visa på ett intresse för affärsrelationen. När svenska affärsmän kommit så 
långt i affärsrelationen att de blir utbjudna på mat, vet de att de börjar bli 
accepterade av sin japanska motpart. Det är dessutom viktigt med kvalitet i 
affärsrelationen, samt att löften hålls och att affärsrelationen fortsätter även efter 
inköpet.  
 
Enligt den svenska leverantören har japaner svårt att arbeta självständigt och 
kreativt. Ingen vågar ta det första steget när ett projekt ska inledas. När projektet 
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är uppstartat och en möjlig lösning har tagits fram, är de däremot snabba på att 
kritisera och ge förslag på förbättringar.  
 
Den svenska kunden i sin tur ser en tydlig nationell kulturell olikhet i den 
japanska och den svenska synen på gåvor och presenter. I Sverige uppfattas 
ofta gåvor och presenter som mutor, medan gåvor och presenter i Japan är ett 
bevis för gemenskap.  
 
Den svenska kunden upplever även han de japanska affärsmännen som artigare 
än de svenska, särskilt den äldre generationen. De japanska affärsmännen 
uppträder artigare, hälsar och bugar, även mot affärsmän yngre än de själva. Ett 
annat exempel på artighet är att japaner tar av sig skorna när de kommer in på ett 
kontor. När affärsmännen ska lämna kontoret har någon varit och vänt på 
skorna, så att det bara är att kliva i dem. Ytterligare ett exempel på artighet är att 
när de svenska affärsmännen kommer in i ett kontorslandskap, reser sig alla 
japaner upp och bugar, berättar den svenska kunden.  
 
En annan viktig nationell kulturell olikhet som den svenska kunden har lagt 
märke till är att japaner visar stor respekt för högre rang. Ett tydligt exempel 
på det är att japanska affärsmän är noggranna med att studera visitkorten och 
kommentera varandras affärstitlar.  
 
I Japan anses det maskulint att kunna dricka mycket alkohol, hävdar den 
svenska kunden. Den svenska kunden har varit med om att japanska affärsmän 
med beundran har sagt:  
 

”Ah…you can drink a lot”.  
 
Den svenska kunden upplevde till en början de japanska affärsmännens 
kommentarer som något negativt, då han anser att det i Sverige inte är något 
beundransvärt att kunna dricka mycket. 
 
Den svenska kunden upplever att de japanska affärsmännen prioriterar arbetet 
högre än vad de svenska affärsmännen gör. Den japanska affärsmannen är mer 
fokuserad på arbetet och är ofta kvar på arbetsplatsen till sent på kvällen. Vidare 
prioriterar de japanska affärsmännen gemenskapen med andra affärsmän, genom 
att på kvällstid besöka karaokeklubbar. Den svenska kunden anser att svenska 
affärsmän prioriterar familjen och privatlivet i högre grad än japanska 
affärsmän.  
 
Kvinnor i Japan har en mer tillbakadragen roll än vad svenska kvinnor har och 
kan inte få motsvarande affärstitlar i affärslivet som svenska kvinnor kan få, 
anser den svenska kunden.  
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Den japanska affärspartnern ser i sin tur olikheter i språkkunskaper och 
förståelse för andra nationella kulturer. Svenskar talar ofta flera språk och visar 
en större förståelse för andra nationella kulturer än vad japaner gör. Den 
japanska affärspartnern hävdar som tidigare nämnts, att japaner har större 
svårigheter vad gäller språkkunskaper.  
 
En annan olikhet är att oavsett kön och ålder behandlas människor i Sverige 
relativt lika, berättar den japanska affärspartnern. Detta är en olikhet från den 
japanska kulturen, där ålder och kön är viktigt och människorna behandlas 
därefter.  
 
Sverige är liksom många andra västerländska kulturer en mer individualistisk 
kultur än Japan, som är en kollektivistisk kultur, hävdar den japanska 
affärspartnern.  
 
Den japanska affärspartnern anser att en annan olikhet är svenskars öppenhet. 
Svenskar är mer öppna för diskussioner, för andra människor och för olika 
nationella kulturer, än vad japaner är. 
 
En sista nationell kulturell olikhet som den japanska affärspartnern nämner är att 
den svenska sociala strukturen med dess lagar, politiska och sociala system, 
affärsstruktur etcetera är tydlig och lätt att förstå jämfört med den japanska 
sociala strukturen, som är mycket komplicerad. Detta leder till olikheter vad 
gäller tidsaspekten kring beslutsfattande. Den japanska affärspartnern menar att 
detta är anledningen till att det tar evigheter att fatta beslut i den japanska 
samhällsstrukturen.  
 
Den japanska affärspartnern betonar dock slutligen att hon anser att det finns fler 
likheter än olikheter mellan den svenska och den japanska kulturen. 
 
 
4.3 Nationella kulturella olikheter 
 
Den svenska leverantören anser att hjältar i den japanska kulturen kan 
representeras av personer med ett gott ryckte och ett prestigefyllt namn. Den 
svenska kunden instämmer med den svenska leverantörens uppfattning om vad 
som ses som en hjälte. Den svenska kunden gav exempel på hjältar såsom 
sumobrottare och den japanska kejsaren. Den svenska kunden upplever att 
ritualer är mycket viktiga i Japan. Innan ett affärsmöte börjar är det viktigt att 
hälsa genom bugningar och visa vördnad för varandra. Visitkort utbyts på ett 
vördnadsfullt sätt och affärsmännen granskar noga varandras affärstitlar och 
kommenterar eventuella befordringar. Ett annat viktigt sätt att visa vördnad är 
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att den japanska affärsparten alltid ordnar med transport åt den svenska kunden. 
Vidare är det viktigt att glasen hela tiden är fulla vid middagen. Affärsmännen 
serverar dessutom varandra dricka och får ej hälla upp åt sig själva.   
 
Den svenska leverantören anser att japaner är medvetna om att de finns stora 
nationella kulturella olikheter och accepterar därför att utländska affärsmän 
beter sig på sätt som japanerna upplever som felaktiga. Vidare berättar den 
svenska leverantören att han och hans kollegor begått ett nationellt kulturellt 
misstag vid deras senaste besök i Japan. De var omedvetna om att japanerna såg 
att den svenska leverantörens VD satte sig i framsättet i en taxi, eftersom det var 
han som skulle betala. Enligt japanerna gjordes två misstag i denna handling. 
För det första ska chefen sitta i baksätet bakom chauffören, eftersom det anses 
vara den säkraste platsen i bilen. För det andra är det aldrig chefen som betalar. 
Den svenska leverantören tror att en vanlig uppfattning om svenska affärsmän 
bland japanska affärsmän är att de är principlösa. Anledningen till detta 
antagande är att japaner har många ceremonier, både i arbetet och i vardagen, 
medan svenska affärsmän inte har det. 
 
 

4.3.1 Maktdistans 
 
Både den svenska leverantören och den svenska kunden anser att de äldre 
affärsmännen ofta är överordnade i de japanska företagen och det är de äldre 
som har beslutande rätt. Den svenska kunden berättar att överordnade sitter på 
en central plats runt mötesbordet vid affärsmöten. Det kan antingen vara i mitten 
på långsidan eller på kortsidan av bordet, beroende på situationen och vilka 
andra personer som finns på mötet. Eftersom de överordnade har beslutanderätt, 
berättar den svenska kunden att högt uppsatta personer ibland deltar vid 
affärsmöten, exempelvis vid prisförhandlingar. Detta för att beslut ska kunna 
fattas omedelbart.  
 
Den japanska affärspartnern menar i sin tur att affärstiteln på visitkortet betyder 
mer än den egentliga förmågan i Japan.  
 

”Even if your senior boss is inferior in ability, it does not really matter”, hävdar 
den japanska affärspartnern.  

 
Vidare berättar den japanska affärspartnern att vem som fattar beslut i ett 
japanskt företag, beror på företagets storlek. Vanligtvis är det ledningsgruppen 
som fattar alla beslut och VD:n godkänner besluten innan de verkställs. 
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4.3.2 Osäkerhetsundvikande 
 
Den svenska leverantören hävdar att japaner inte tar några risker, särskilt inte 
plötsligt uppkomna sådana. Japanska affärsmän reagerar inte spontant och för att 
fatta beslut kräver de ett godkännande från överordnad.  
 

”Japaner vill ha både livrem och hängslen”, säger den svenska leverantören.  
 
Den svenska kunden berättar att de japanska affärsmännen är väl förberedda 
inför affärsmöten och har i förväg arbetat fram mycket information, då de är 
rädda att ”förlora ansiktet” och utsätta företagets ära för risker och pinsamma 
situationer. Den svenska leverantören hävdar vidare att beslutanderätten i 
Sverige ofta finns på individuell nivå, då många idag arbetar i projekt. Den 
svenska kunden menar att de svenska affärsmännen inte är lika förberedda inför 
affärsmötena som de japanska affärsmännen är. Dessutom menar den svenska 
kunden att svenska affärsmän lättare accepterar osäkerheter, än de japanska 
affärsmännen. Den japanska affärsmannen kan dock acceptera en viss osäkerhet 
om det svenska företaget och den svenska affärsmannen har ett bra ryckte, 
menar den svenska kunden. Den japanska affärspartnern anser att hon både 
tolererar och inte tolererar osäkerheter i en affärsrelation. Den japanska 
affärspartnern tolererar osäkerheter för att det är en del av affärskulturen, men 
samtidigt vill hon vara tydlig och hjälpsam i sitt agerade för företagets bästa. 
Den japanska affärspartnern berättar att hon minskar sitt risktagande genom att 
endast ta små steg i affärsprocessen för att se till företagets fördelar. Vidare 
menar den japanska affärspartnern att det är väldigt få av de svenska affärsmän 
hon träffat som tolererar osäkerhet. 
 
Ett exempel på en oskriven lag i Japan är att affärsmännen ska vara klädda i 
kostym, berättar den svenska kunden. Vidare säger han att om de svenska 
affärsmännen skulle gå klädda i jeans uppfattas det som en förolämpning av de 
japanska affärsmännen. De svenska affärsmännen hävdar att det är ett sätt att 
bryta mot de oskrivna lagarna om artighet.  
 
 

4.3.3 Kollektivism kontra individualism 
 
Grupptillhörigheten i Japan är av stor betydelse, menar både den svenska 
leverantören och kunden. Den svenska leverantören hävdar att detta visar sig i 
att japanerna inte fattar egna beslut eller att de inte försöker profilera sig utanför 
gruppen. Om en enskild affärsman försöker sticka ut istället för att följa 
gruppen, kommer den individen utsättas för mobbing av de övriga 
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gruppmedlemmarna. Den svenska leverantören har personligen lagt märke till 
hur japanska affärsmän, vilka han uppfattar som självständiga och 
initiativtagande individer, mobbas och fullständigt trycks ner offentligt. Den 
svenska leverantören menar att istället för att öppet och ärligt tala ut om 
problem, undviks konfrontationer och konflikter i Japan. Den svenska kunden 
hävdar också att japaner är konflikträdda och betonar deras rädsla för att ”förlora 
ansiktet”. Den svenska kunden berättar även att japanska affärsmän försöker 
rädda sina kunder från att ”förlora ansiktet”.  
 
Den japanska affärspartnern menar att grupptillhörighet har en stor betydelse i 
den japanska kulturen och betonar samtidigt att detta är en del av den mänskliga 
naturen. I affärssammanhang är det mycket viktigt att en affärsman tydligt 
förklarar vilket företag han eller hon representerar. Om du ringer till ett företags 
växel utan att nämna ditt företag kommer du få svårigheter att bli vidarekopplad, 
berättar den japanska affärspartnern. På frågan hur konflikter upplevs i 
affärsrelationer i Japan svarar den japanska affärspartnern att:  
 

”Underground negotiation is the norm to keep the face and maintain the 
harmony”. 

 
 

4.3.4 Maskulinitet kontra femininitet 
 
En stor olikhet mellan den japanska och den svenska kulturen är att det i Japan 
inte finns några kvinnor i ledande positioner i samma grad som i Sverige, menar 
den svenska leverantören och kunden. Även den japanska affärspartnern menar 
att män och kvinnor behandlas olika i det japanska affärslivet.  
 
Enligt den japanska affärspartnern finns det i den japanska kulturen ett antal 
oskrivna regler, främst vad gäller män och kvinnors sysslor i arbetslivet. 
Exempel på dessa är att kvinnor bör svara i telefonen, servera te samt städa i 
kontorslokalen, även om dessa sysslor inte står i arbetsbeskrivningen.  
 
 

4.3.5 Långtidsperspektiv kontra korttidsperspektiv 
 
Alla affärsrelationer i Japan har enligt den svenska leverantören och kunden ett 
långsiktigt och framtidsorienterat perspektiv. Förtroende och trygghet är viktigt 
för en långsiktig affärsrelation, menar den svenska leverantören. Den svenska 
kunden anser också att det är viktigt med långsiktiga relationer, då dessa är 
roligare att arbeta med och att det spar merarbete i form av att på nytt behöva 
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bygga upp en affärsrelation. Den japanska affärspartnern menar att 
affärsrelationer i Japan är långtidsorienterade. Detta visar sig i att affärsmän 
ärver gamla och långvariga affärsrelationer, även om det finns mer 
kostnadseffektiva affärsrelationer att gå in i, hävdar den japanska affärspartnern. 
 
 
4.4 Relationsmarknadsföring  
 
Den japanska affärspartnern menar att affärsrelationer inte är 
vänskapsrelationer. Vidare säger den japanska affärspartnern att en 
affärsrelation kan fortleva om affärsmännen har:  
 

”Skills to keep the harmony, say flattery, and negotiate underground.” 
 
Om den svenska leverantören anpassar sig till den japanska kulturen i 
affärsrelationen beror på situationen. Ibland kan det vara taktiskt att spela dum 
europé vid förhandlingar, exempelvis genom att ”förlora ansiktet” och ”blotta 
strupen”, något som inte är socialt accepterat i Japan, hävdar den svenska 
leverantören. Det har hänt att den svenska leverantören har sagt att han förlorar 
sitt jobb om han antar ett erbjudande. I och med denna bekännelse ”förlorar han 
ansiktet” och blottar strupen. Varpå den svenska leverantören har frågat de 
japanska affärsmännen vad de skulle göra i hans situation. De japanska 
affärsmännen har ej vetat hur de ska handskas med situationen och har därför 
gått med på den svenska leverantörens krav. Den svenska kunden anser 
personligen att det är viktigt att anpassa sig i affärsrelationen med japanska 
affärsmän, till exempel genom att bete sig på ett förväntat sätt enligt den 
japanska kulturens synsätt. Den svenska kunden har även inom företaget 
genomgått kurser i förhandlingsteknik och affärsrelationer anpassad till olika 
nationella kulturer. Den japanska affärspartnern anser att hon anpassar sig i 
affärsrelationen med svenska affärsmän. Genom att lära sig det svenska sättet att 
göra affärer reducerar hon risken för att missförstånd uppstår mellan parterna.  
 
Japaner har en hård attityd mot människor från andra nationella kulturer och 
accepterar dem endast då de har ett behov av dem, anser den svenska 
leverantören. Den svenska leverantören har många gånger varit med om att 
japaner uttrycker sig rasistiskt om andra nationella kulturer och människor. Den 
svenska leverantören tror att en anledning till detta beteende är att Japan inte har 
gjort upp med sitt förflutna och händelserna under andra världskriget. Det finns 
fortfarande japaner som hävdar att det var USA som anföll Japan och att 
attacken i Pearl Harbor var en: 
 

”hjälpaktion för att rensa upp i ett träsk”, säger den svenska leverantören.  
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När vi frågade den svenska leverantören om han själv blivit utsatt för rasistiska 
uttalanden, svarade han att japanerna talar bakom ryggen på människor och att 
de rasistiska uttrycken inte alltid uppfattas av den utsatta. Den svenska 
leverantören har hört högt uppsatta japanska affärsmän säga om koreanska 
affärsmän:  
 

”Har babianerna kommit ner från träden?” 
 
 

4.4.1 Marknadsförare på deltid 
 
Den svenska leverantören ser sig som en marknadsförare i det avseendet att 
han bistår den japanska motparten med information om deras nytta i 
affärsrelationen. Däremot ser den svenska leverantören sig inte som en 
marknadsförare gentemot den slutliga konsumenten av produkten. Det är 
betydelsefullt för svenska affärsmän att etablera starka affärsrelationer med 
japanska affärsmän, hävdar den svenska leverantören. Vidare påstår han att det 
som svenskt företag i princip är omöjligt att ensam gå in på den japanska 
marknaden. Genom goda affärsrelationer introduceras det svenska företaget med 
ett gott rykte på den japanska marknaden. Den japanska affärsparten blir på så 
vis en marknadsförare för det svenska företaget, menar den svenska 
leverantören. Den svenska kunden ser sig som en marknadsförare, eftersom han 
övertygar sin japanska leverantör om att det är viktigt för dem att sälja sina 
produkter för ett lågt pris till just hans företag. Det låga priset som den svenska 
kunden kräver av det japanska företaget innebär en högre tillväxt för både det 
japanska och det svenska företaget. Den svenska kunden är dessutom 
marknadsförare för det svenska företaget, då han måste påvisa att det svenska 
företaget håller god kvalitet på sina slutliga konsumentprodukter. Både den 
svenska kunden och leverantören anser att det i Japan är omöjligt att göra affärer 
utan en etablerad affärsrelation och att japanska affärsmän kräver att motparten 
är känd.  
 
 

4.4.2 Egenskaper som respondenterna anser att affärsrelationen 
bör präglas av 

 
Den svenska leverantören menar att han i affärsrelationen är beroende av 
motparten. I affärsrelationer med japanska affärsmän är långsiktighet 
avgörande, anser både den svenska leverantören och kunden. Den svenska 
kunden påstår att den japanska leverantören gör mer än vad som kan förväntas 
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av honom för att bevara en långsiktig affärsrelation. Den svenska kunden 
betonar lojalitet och grupptillhörighet som viktiga aspekter för den långsiktiga 
affärsrelationen. Den japanska affärspartnern berättar att långsiktiga och gamla 
affärsrelationer är något som ärvs från generation till generation i Japan, även 
om andra affärsrelationer skulle kunna vara mer kostnadseffektiva.  
 
Den svenska leverantören menar vidare att affärsrelationen också är ett slags 
samarbete, det vill säga ett utbyte av information som ibland är konfidentiell. 
Detta konfidentiella utbyte bygger på ett förtroende och en öppenhet mellan de 
japanska och de svenska affärsmännen. Japanska affärsmän litar på att deras 
affärspartners inte utnyttjar det som de japanska affärsmännen visar genom sin 
öppenhet i affärsrelationen, berättar den svenska leverantören.  Den svenska 
kunden anser att ärlighet, trovärdighet, personkemi och personliga egenskaper är 
viktigt för affärsrelationen. Den svenska leverantören känner att han i 
affärsrelationen med japanska affärsmän skulle kunna skaka hand om kontrakt, 
istället för att upprätta skriftliga avtal. Detta då stor vikt läggs vid förtroende 
mellan affärsparterna och japanerna håller vad de lovar. Både den svenska 
kunden och leverantören påstår att japaner är ärliga och lojala, då de japanska 
affärsmännen håller vad de lovar, utan att några skriftliga kontrakt egentligen är 
nödvändiga. Detta är inte självklart för affärsmän från andra nationella kulturer, 
där kontrakt på grund av en svagare lojalitet ofta är nödvändiga, hävdar den 
svenska leverantören.  
 
Den svenska kunden anser att de personliga egenskaperna är viktigare än 
produkterna i arbetet att utveckla en bra affärsrelation, då valet av leverantör för 
produkterna ofta väljs innan relationen mellan affärsmännen skapas. Den 
svenska kunden anser att det är viktig att ha en kunskap om den japanska 
motpartens personliga egenskaper. Den svenska leverantören berättar att i en 
affärsrelation med en japan, är den personliga relationen mycket betydelsefull 
och utmaningen för den svenska affärsmannen är att vårda relationen på ett fint 
sätt i japanens ögon. Den japanska affärspartnern instämmer med den svenska 
leverantören om att det i Japan är viktigt att ha en personlig relation i 
affärsrelationen. 
 
I Sverige är det viktigt att affärsrelationen innehåller rutiner, anser den svenska 
leverantören. Vidare hävdar den svenska leverantören att det i Japan finns en 
friare syn på vad som ska göras och affärsmän har därför svårt att anpassa sig till 
rutiner i projekt i affärsrelationen. En rutin för en japan, enligt den svenska 
leverantören, är att sträva mot ständig förbättring. Den japanska affärspartnern 
menar att förtroende och harmoni är viktigt i en affärsrelation.   
 
Både den svenska leverantören och kunden menar att det är viktigt att ha 
kunskap om den japanska kulturen för att etablera affärsrelationer med japanska 
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affärsmän. Den japanska affärspartnern anser att det är viktigt för 
affärsrelationen att ha kunskap om den svenska motparten och den svenska 
kulturen. Detta för att minska risken för att missförstånd uppstår, eftersom 
människor från olika nationella kulturer tänker på olika sätt. 
 
 
4.5 Sammanfattning av den empiriska undersökningen 
 
Eftersom vår empiriska del är så omfattande, vill vi underlätta för dig som 
läsare, genom följande sammanfattning av den empiriska undersökningen. 
 
Både den svenska leverantören och kunden anser att en olikhet mellan den 
japanska och den svenska kulturen uttrycks i den nationella kulturella 
byggstenen språk. Även den japanska affärspartnern hävdar att nationella 
kulturella olikheter uttrycks i språket och betonar att svenskar har större 
språkkunskaper än japaner. Enligt respondenterna har japaner ett otydligt 
kroppsspråk vilket försvårar förståelsen i affärsrelationen. Vidare har 
sammanhanget en viktig betydelse för språket i Japan.  
 
Respondenterna anser att varken estetik eller religion har någon inverkan på 
affärsrelationen. Däremot har den nationella kulturella byggstenen sociala 
institutioner enligt respondenterna en tydlig inverkan på affärsrelationer, då 
kvinnor och män behandlas olika i Japan. Den svenska kunden säger att han lagt 
märke till att kvinnor inte besitter några högre positioner i företagen i Japan. 
Den japanska affärspartnern berättar att kvinnor förväntas städa och servera te 
på arbetsplatsen, trots att dessa uppgifter inte står angivna i arbetsbeskrivningen. 
Vidare berättar den svenska leverantören och kunden att den japanska kulturen 
präglas av olikheter i sociala klasser och att fina affärstitlar anses 
respektingivande. I Japan har hög ålder en stor betydelse för affärsrelationer, 
hävdar respondenterna.  
 
Ytterligare en olikhet mellan den svenska och den japanska kulturen är, enligt 
den svenska leverantören och kunden, att japanska affärsmän uppträder artigare 
än svenska affärsmän. Både den svenska leverantören och kunden berättar att de 
äldre affärsmännen ofta har beslutanderätt vid affärsmöten i Japan samt att 
grupptillhörighet är viktigt för de japanska affärsmännen. Den svenska 
leverantören menar att japanska affärsmän inte uppträder spontant eller tar några 
risker i affärsrelationer. Enligt den svenska kunden försöker japaner undvika 
konflikter, på grund av deras rädsla att ”förlora ansiktet” och utsätta gruppen för 
pinsamma situationer. Rädslan att ”förlora ansiktet” visar sig även i att japanska 
affärsmän är väl förberedda inför affärsmöten, hävdar den svenska kunden.  
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Respondenterna anser vidare att affärsrelationer i Japan har ett långsiktigt och 
framtidsorienterat perspektiv. Den svenska leverantören och kunden menar att 
långsiktighet är avgörande i affärsrelationer med japanska affärsmän. Den 
svenska leverantören beskriver affärsrelationen som ett slags samarbete och 
bygger på ett förtroende. Även den japanska affärspartnern betonar förtroende 
som en viktig faktor i affärsrelationen. Vidare påstår både den svenska 
leverantören och kunden att japanska affärsmän är lojala och ärliga i 
affärsrelationer och att de håller vad de lovar. Den svenska kunden anser även 
att personliga egenskaper spelar en stor roll i affärsrelationer. Den svenska 
leverantören anser att rutiner är viktigt, men betonar samtidigt att japanska 
affärsmän har en friare syn på vad som ska göras och därför har svårt att anpassa 
sig till rutiner i projekt. Både den svenska kunden och leverantören anser att de 
har en marknadsföringsfunktion i affärsrelationen med de japanska 
affärsmännen. Avslutningsvis betonar respondenterna att det i affärsrelationer är 
viktigt att ha kunskap om motpartens nationella kultur.  

 59 



Nationell kultur & Relationsmarknadsföring 
Nationella kulturella olikheters betydelse i affärsrelationer  

mellan svenska och japanska affärsmän  
5 Analys 
 
I analysen ska vi nu förbereda dig som läsare på svaren på våra 
forskningsfrågor. Vi vill uppmärksamma läsaren på att vi väver samman 
Hofstedes dimensioner med de nationella kulturella byggstenarna, symboler, 
hjältar och ritualer samt relationsmarknadsföring, då vi anser att det finns 
tydliga samband mellan dessa. Analysen avslutas med en syntes, där vi 
använder vår modell för att uppfylla studiens syfte genom att svara på våra 
forskningsfrågor. Svaren på våra forskningsfrågor innehåller även 
rekommendationer till de svenska affärsmännen.  
 
 
5.1 Vilka nationella kulturella olikheter är viktiga i 

relationsbyggandet mellan svenska och japanska affärsmän? 
 
I referensramen förklarar vi med hjälp av Hofstede (1997) att en nationell kultur 
delas av individerna i ett samhälle, då de lever i delvis samma miljö. Hollensen 
(2001) hävdar att den nationella kulturen lärs in från generation till generation, 
när individer interagerar med andra individer. Enligt Kotabe & Helsen (2001) 
och Cateora & Graham (1999) består den nationella kulturen av olika 
byggstenar som i samverkan skapar en unik nationell kultur. 
 
 

5.1.1 Språk och dess koppling till maktdistans i affärsrelationen 
 
En viktig nationell kulturell byggsten är språk, då språket strukturerar sättet vi 
upplever världen på (Bjerke, 1999; Hill, 2000; Kotabe & Helsen, 2001). Språket 
kan delas in i verbalt och icke-verbalt. Våra svenska respondenter upplevde det 
verbala språket som en viktig del av affärsrelationen med japanska affärsmän. 
Den svenska leverantören ansåg att det i Japan finns ett motstånd att använda 
andra språk än japanska. Svenska leverantörer måste därför i så stor utsträckning 
som möjligt använda sig av japanska. Brev och e-mail bör översättas och 
hemsidor måste ha en japansk länk för att de japanska affärsmännen ska uppleva 
hemsidan som intressant. Japanska affärsmän har, enligt den svenska 
leverantören, svårare för engelska och de uttrycker sig på ett annorlunda sätt än 
vad svenska affärsmän är vana vid. Den japanska affärspartnern bekräftade att 
japaner har vissa svårigheter vad gäller språk och ansåg vidare att olikheter i 
språkkunskaper var en av de viktigaste olikheterna mellan den japanska och den 
svenska kulturen. Det fanns dock en skillnad mellan den svenska kunden och 
leverantören. Den svenska kunden påpekade inte det skriftliga språkets 
betydelse för affärsrelationen, medan den svenska leverantören betonade vikten 
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av att anpassa det skriftliga språket till de japanska kunderna. Vi tror att de 
svenska affärsmännen har olika syn på det skrivna språkets betydelse, på grund 
av deras relation till de japanska affärsmännen. För den svenska leverantören är 
de japanska affärsmännen kunder, vilket ställer högre krav på service, 
anpassningsförmåga och ett gott bemötande. Eftersom den svenska kunden är de 
japanska affärsmännens kund, innebär det att de japanska affärsmännen har ett 
större ansvar vad gäller service, anpassningsförmåga och ett gott bemötande i 
den affärsrelationen, anser vi. 
 
Den svenska kunden betonade mer den muntliga delen av det verbala språket 
och ansåg att svenska affärsmän måste uttrycka sig försiktigt i kontakten med 
japanska affärsmän. Den svenska kunden menade att japaner i pressade 
situationer ger svårtolkade svar. Då det i Japan anses vara fult att säga nej, säger 
japanska affärsmän ibland ja när de menar nej. Den japanska affärspartnern 
bekräftade att japaner ibland säger ja, trots att de menar nej. Japaner gillar inte 
direkta uttryckssätt, då det upplevs som offensivt. Vi tror, med anledning av den 
svenska kundens och den japanska affärspartnerns svar, att missförstånd mellan 
japanska och svenska affärsmän ofta grundar sig i svårigheter att tolka det 
verbala språket och dess budskap i kombination med det icke-verbala språket. 
En annan anledning till svårigheter att tolka det muntliga verbala språket, är att 
de svenska och de japanska affärsmännen använder sig av engelska, vilket inte 
är deras modersmål. Engelskan kan här ses som pidgin, anser vi, då 
affärsmännen endast har ett begränsat ordförråd i det engelska språket. Den 
svenska leverantören menar dessutom, att enbart använda engelska i 
affärsrelationen med japanska affärsmän är otillräckligt och därför vill han gärna 
använda sig av en tolk eller en japansktalande frontperson i affärsrelationen. Vi 
tror att det är en fördel och ibland nödvändigt att svenska leverantörer har 
kunskaper i det japanska språket. Ytterligare en svårighet att tolka det japanska 
språket berodde enligt den svenska leverantören på att det i Japan finns ett språk 
mellan man och kvinna, man och man, affärsman och affärsman, anställd och 
chef och slutligen även olika språk i de högre och i de lägre sociala klasserna. Vi 
anser att detta ytterligare kan försvåra för de svenska affärsmännen att förstå de 
japanska affärsmännen. 
 
De japanska leverantörerna har inte, enligt den svenska kunden, några krav på 
att den svenska kunden ska tala japanska i affärsrelationen. Den svenska kunden 
ställer inte några krav på att hans japanska leverantörer ska ha kunskap i det 
svenska språket. En olikhet mellan den svenska och japanska nationella kulturen 
är alltså att de japanska kunderna ställer högre krav vad gäller språkkunskaper 
på sina leverantörer, än vad de svenska kunderna gör. 
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En annan och ofta viktigare del av språket är enligt Goodman i Brislin & 
Yoshida (1994) det icke-verbala språket, såsom ansiktsuttryck, ögonkontakt 
och kroppsspråk. Det är vidare svårt att veta till vilken grad de icke-verbala 
meddelandena är blandade med de verbala meddelandena. Vid ett affärsmöte 
mellan svenska och japanska affärsmän anser vi att det är betydelsefullt att ha 
insikt i varandras icke-verbala signaler. Den svenska leverantören hävdade att 
han kunde utläsa vad den japanska motparten menade först efter sex månaders 
samarbete. Den svenska kunden i sin tur, menade att det var nödvändigt med en 
etablerad affärsrelation med personliga inslag, för att kunna förstå de japanska 
affärsmännens icke-verbala kommunikation. Den japanska affärspartnern 
bekräftade de svenska affärsmännens resonemang och berättade att japaner har 
ett otydligt och föga använt kroppsspråk. 
 
En olikhet i den icke-verbala kommunikationen mellan svenska och japanska 
affärsmän är de japanska affärsmännens värdering av tystnad i språket. Den 
svenska leverantören berättade att han har märkt att japaner ibland använder 
tystnad när de inte vill svara och när de överlägger sina svar. Japaner anser 
nämligen att risken för att ”förlora ansiktet” ökar vid ogenomtänkta svar och de 
undviker därför spontanitet. Den svenska leverantören ansåg att det är svårt att 
tolka de japanska motparternas ansiktsuttryck, då de har ”stenansikten”. För att 
förstå de japanska affärsmännens icke-verbala signaler, anser vi liksom våra 
respondenter att det är viktigt med en personlig och etablerad affärsrelation. Det 
menade även den japanska affärspartnern som berättade att det är möjligt att 
utläsa en japans ansiktsuttryck, men samtidigt betonade att detta beror på varje 
enskild japans personlighet. Den japanska affärspartnern menade att det kan 
vara viktigare att kunna tyda sammanhanget i språket. Om de svenska 
affärsmännen inte förstår det japanska språket, anser vi att det även är svårt att 
tolka icke-verbala signaler. Då våra respondenter använder sig av det engelska 
språket, vilket är ett slags pidgin, i affärsrelationen med de japanska 
affärsmännen, innebär det att de icke-verbala signalerna fortfarande härstammar 
från både den svenska och den japanska nationella kulturen. Eftersom två icke-
verbala kommunikationssätt möts i affärsrelationen och ett tredje språk utnyttjas 
i den verbala kommunikationen, tror vi att svårigheterna för affärsmännen att 
tolka varandra ökar. 
 
Den japanska affärspartnern berättade att det japanska språket är mycket vagt 
och att det är lätt att missförstånd uppstår, om det inte finns en fullständig 
förståelse för sammanhanget i språket. Vidare är det alltså inte bara det skrivna 
och det talade ordet som har betydelse för kommunikationen i Japan, utan även 
sammanhanget kring kommunikationen. Hall (1976) menar att i 
”lågsammanhangskulturer” läggs vikten vid det talade och det skrivna ordet. 
Det som sägs och skrivs är det som menas. Den japanska affärspartnern hävdade 
att japaner ofta menar någonting annat än det som sägs eller skrivs samt att 
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japaner ogillar direkta uttryck, eftersom de upplevs som något hotfullt. Den 
japanska affärspartnern berättade vidare att japaner istället använder sig av 
mjuka uttryckssätt för att förmedla ett budskap och att kommunikationen i den 
japanska kulturen sker genom att ”read the atmosphere”. Enligt den japanska 
affärspartnern går det att avläsa atmosfären genom att exempelvis uttyda när en 
affärsman väljer att yttra sina ord eller genom att se hur ögonen rör sig innan 
orden yttras. Det är alltså lätt att missförstå vad som sägs i det japanska 
språket, om inte sammanhangets betydelse fullständigt förstås. 
 
Den svenska kunden upplevde olikheter i uttryckssätt mellan den japanska och 
den svenska kulturen som viktiga och berättade att en missuppfattning ofta sker 
när han berömde en prydnadssak i japanska affärsmäns hem. De japanska 
affärsmännen tolkade den svenska kundens uppmuntran, som ett uttryck för att 
den svenska kunden ville ha deras prydnadssaker. I 
”högsammanhangskulturer” är budskapets tolkade sammanhang, det som inte 
uttrycks i ord, ofta viktigare än det skrivna och det talade ordet, anser Kotabe & 
Helsen (2001) och Usunier (2000). Vi tror att då missförståndet med 
prydnadssakerna skedde i Japan, som är en ”högsammanhangskultur”, tolkades 
det talade ordet i en vidare innebörd. Den svenska kunden menade endast det 
han sa, nämligen att prydnadssaken var vacker och dessutom anser vi att det är 
kutym i Sverige att berömma värdens hem. Den japanska affärsmannen satte det 
talade ordet i ett sammanhang och tolkade den svenska affärsmannens ord 
annorlunda. Vi tror att innebörden av att berömma något i Japan är detsamma 
som att säga: ”det vill jag ha”. Detta är ett exempel på att sammanhanget i 
språket har en annan betydelse i Japan än i Sverige. Vi anser därför att det är 
viktigt att bjuda hem japanska affärsmän vid deras Sverigebesök, för att skaffa 
sig kunskap om hur de japanska affärsmännen beter sig i en sådan situation. 
Träning ger färdighet! 
 
Ytterligare en olikhet mellan den svenska och den japanska kulturen, som vi 
lade märke till när vi mottog den japanska affärspartens intervjusvar, var att hon 
ingående berättade om sig själv och sin bakgrund, både vad gäller familj och 
utbildning. Vi däremot hade endast skrivit en kort presentation om oss själva 
och vårt arbete. Usunier (2000) anser att individer från 
”lågsammanhangskulturer” gör affärer omedelbart för att undvika onödigt 
tidsfördriv, det vill säga ”kallprat”, medan individer från 
”högsammanhangskulturer” först vill lära känna sin motpart för att sedan göra 
affärer. Vårt och den japanska affärspartens handlande kan ses som ett exempel, 
vilket bekräftar denna olikhet mellan den japanska och den svenska kulturen. 
 
Kotabe & Helsen (2001) och Usunier (2000) anser att sammanhanget även kan 
bero på ålder, kön och maktbalans, samt tiden och platsen där kommunikationen 
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äger rum. I Japan är det de äldre japanska affärsmännen, vilka har de högre 
affärstitlarna, som har beslutanderätt och därför läggs större vikt vid deras ord. 
De svenska affärsmännen upplevde detta som en viktig nationell kulturell 
olikhet mellan den svenska och den japanska kulturen. I Japan har vidare 
besluten egentligen tagits innan affärsmötet och affärsmötena blir därför mycket 
korta. I Sverige kan däremot affärsbeslut fattas under mötena. Anledningen till 
att japaner har tagit beslut redan innan affärsmötet är att de japanska 
affärsmännen måste få ett godkännande från sina överordnade, vilka har 
beslutanderätt, berättade de svenska affärsmännen. Om de överordnade inte är 
närvarande vid mötet eller om de ej har kontaktats innan mötet, är det för de 
japanska affärsmännen omöjligt att under mötet själva fatta beslut. Den japanska 
affärspartnern bekräftar detta när hon berättade att VD:n i ett japanskt företag 
alltid måste godkänna besluten innan de verkställs. 
 
De svenska affärsmännen ansåg att visitkort har en stor betydelse i Japan och att 
det i Japan är viktigt att visa respekt för människor med högre affärstitel än en 
själv. En viktig nationell kulturell olikhet mellan den svenska och den japanska 
kulturen är betydelsen av rang och affärstitlar. Den japanska affärspartnern 
styrker detta resonemang. Hon berättade att affärstiteln på visitkortet ofta har 
större betydelse än den egentliga förmågan. Den svenska leverantören hävdade 
dessutom att det i en affärsrelation med en japansk affärsman, är viktigt att 
balansera ålder, titel och kön. Med detta menade han att den svenska 
affärsmannen bör vara av samma ålder, kön och ha en liknande affärstitel som 
den japanska affärsmannen. Den svenska leverantören hävdade att om en ung 
kvinna möter en äldre japansk affärsman, bör hon vara beredd på att inte bli 
mött med samma respekt.  
 
Senioriet har en stor betydelse i affärsrelationen med japanska affärsmän, då hög 
ålder är betydelsefullt i japanska företag. Synen på ålder är dessutom en av de viktigaste 
nationella kulturella olikheter som både den svenska kunden och leverantören 
samt den japanska affärspartnern påpekade. För att kunna få en högre position i 
ett japanskt företag, krävs att affärsmannen har arbetat sig upp i företaget under 
hela sin karriär. Detta medför att de äldre med en gedigen kunskap, innehar de 
högre posterna i företaget. Den svenska kunden, som ofta är hälften så gammal 
som sina japanska motparter, vet att de japanska affärsmännen noterat och 
kommenterat hans låga ålder. Eftersom en hög ålder är betydande i japanska 
företag, tror vi att det är lätt att japanska affärsmän dömer svenska affärsmän 
utifrån de svenska affärsmännens, enligt japansk synvinkel, relativt låga ålder 
och därför anser att de ej besitter samma gedigna kunskap som de själva.  
 
I Sverige kan även unga människor få högt uppsatta positioner i företag. Den 
svenska leverantören upplevde att enbart ha äldre människor i högt uppsatta 
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positioner i japanska företag kan vara en nackdel. De äldre affärsmännen i Japan 
har svårt att följa med i informationsteknologins snabba utveckling, hävdade den 
svenska leverantören. Vi anser att maktdistans visar sig i den nationella 
kulturella byggstenen språk och liksom Hofstede (1997) anser vi, att 
maktdistansen skiljer sig åt i den japanska och den svenska kulturen. Enligt 
Hofstede (1997) uppfattas överordnade och underordnade som ojämlika i länder 
med stor maktdistans, medan de i länder med liten maktdistans ses som jämlikar. 
Beslutanderätten i Japan bestäms av hög ålder och affärstitel, vilket vi anser 
tyder på att Japan är en nationell kultur med stor maktdistans. I Sverige kan även 
yngre affärsmän med lägre affärstitlar fatta viktiga företagsbeslut, vilket tyder på 
en liten maktdistans. 
 
Språket är alltså en mycket känslig och komplex nationell kulturell byggsten och 
enligt Bjerke (1999) och Hollensen (2001) är det omöjligt att förstå en nationell 
kultur och dess uttryck, utan insikt i den nationella kulturens språk. Bjerke 
(1999) anser vidare att det är omöjligt att förstå språket utan att förstå den 
nationella kulturens uttryck och sammanhang. Bara för att en individ kan språket 
innebär det alltså inte att en förståelse för den nationella kulturen uppnås, men 
det kan däremot underlätta tolkandet av den andra nationella kulturen.  
 
 

5.1.2 Estetik och religion 
 
Estetik visar enligt Kotabe & Helsen (2001) och Hollensen (2001) en kulturs 
attityder om skönhet och god smak. Estetiken är även viktigt för att kunna tolka 
en nationell kulturs symbolik. Dessutom påverkar estetiken vad människor 
uppfattar som acceptabelt respektive icke-acceptabelt. Både den svenska kunden 
och leverantören samt den japanska affärspartnern ansåg att estetiken inte har 
någon avgörande betydelse för affärsrelationen. Något vi anser att affärsmän bör 
ha i åtanke, är att individer från olika nationella kulturer reagerar olika på bilder, 
myter och metaforer. Enligt Cateora & Graham (1999) definierar bilder, myter 
och metaforer affärsmännens personliga identitet och deras samhörighet i det 
nationella kulturella sammanhanget. Vi anser därför att estetik kan vara viktigt 
för att exempelvis kunna tolka affärstitlarnas symbolik och vi tror att en insikt i 
den japanska symboliken kan underlätta affärsrelationen, då affärsmännen får 
ytterligare en förståelse för olikheter mellan de nationella kulturerna. Detta var 
en anledning till att vi valde att ta upp estetikens betydelse i affärsrelationen. 
Anledningen till att våra respondenter inte ansåg estetiken som viktig, tror vi 
beror på att symbolikens betydelse i estetiken inte är tillräckligt synlig för 
respondenterna. Att estetiken inte är synlig anser vi inte behöver betyda att den 
inte existerar, utan bara att den är svår att tolka. Vi anser dessutom att en 
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förståelse för estetiken kan underlätta för svenska affärsmän att veta hur de ska 
behandla japanska affärsmän med olika affärstitlar och på så vis anser vi att de 
kan undvika misstag. 
 
Religionen reflekteras enligt Czinkota & Ronkainen (2001) i samhällen och i 
individers värderingar. Dessa värderingar formar människors beteende och 
livssyn, samt synen på olika sorters mat, kläder och beteende. De svenska 
affärsmännen ansåg att olikheterna i religion inte påverkar affärsrelationen. Det 
ansåg även den japanska affärspartnern, som betonade att japaner är ett ”icke-
religiöst” folkslag. De japanska affärsmännen visar dock gärna sina religiösa 
tempel, men enligt de svenska affärsmännen är det mer för att de är stolta över 
de vackra byggnaderna. Klädsel utgör en viktig del i affärslivet, anser 
respondenterna. I Japan använder affärsmännen svart kostym, vit skjorta och 
neutral slips. Även den japanska affärspartnern berättade att en affärsman i 
Japan bär kostym. Vidare berättade den japanska affärspartnern att kvinnor i 
japanska företag ofta bär en speciell arbetsuniform. Mat är ett sätt att visa 
uppskattning i Japan och en uppskattad svensk affärsman kan bli bjuden på en 
festmåltid med 20 till 30 rätter. Vi tror att en festmåltid i den japanska kulturen 
ursprungligen skulle kunna ha en religiös anknytning och att detta återfinns även 
idag vid affärsmiddagar, då det i många österländska religioner är vanligt att 
människor offrar mat till sina gudar för att visa vördnad. Cateora & Graham 
(1999) betonar att mat, kläder och beteende influeras av religion och kan ha 
betydelse för om en affärsman ska acceptera motpartens budskap. Vi anser 
därför att det är viktigt att betona religionens inverkan, då vi tror att 
samhällsvärderingar lever kvar i nya uttryckssätt, trots att både Japan och 
Sverige är relativt sekulariserade nationella kulturer. Anledningen till att vi 
valde att ta med den nationella kulturella byggstenen religion i vår studie, beror 
på att religionens inverkan på värderingar vad gäller klädsel, mat och beteende 
kan visa sig i synliga uttryck. Vi tror att våra respondenter inte uppfattade 
religionen som betydelsefull för affärsrelationen, då de inte såg religionens 
kvarlevda inverkan på värderingar i dagens samhälle. 
 
 

5.1.3 Sociala institutioner och dess koppling till maskulinitet 
kontra femininitet och individualism kontra kollektivism i 
affärsrelationen 

 
Social struktur och utbildning utgör, enligt Cateora & Graham (1999) och 
Czinkota & Ronkainen (2001), den nationella kulturella byggstenen sociala 
institutioner. Utbildning avser hur människor för sin nationella kultur vidare 
från generation till generation. En viktig del i den sociala strukturen är män och 
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kvinnors position i samhället. Den japanska affärspartnern berättade att kvinnor 
och män inte behandlas lika i den japanska kulturen och att detta är synligt även 
i arbetslivet. Kvinnorna förväntas utföra vissa sysslor, såsom att städa och 
servera te, utan att det står angivet i arbetsbeskrivningen. Det står dock skrivet i 
japansk lag att kvinnor och män ska behandlas lika, berättade den japanska 
affärspartnern.  
 
Den svenska leverantören upplevde den japanska kulturen som männens värld. 
Ett tecken på det är att kvinnor som har fött barn sällan visar sig ute i samhället, 
eftersom de förväntas ta hand om barnen och hushållet. De svenska 
affärsmännen har lagt märke till att kvinnor inte besitter några högre positioner i 
företagen i Japan och att det är männen som är huvudansvariga för familjens 
försörjning. Den svenska kunden hävdade att de japanska kvinnorna har en mer 
tillbaka dragen roll jämfört med svenska kvinnor. De svenska affärsmännen 
menade alltså att en viktig olikhet mellan Sverige och Japan är att japanska 
kvinnor inte kan få samma avancerade positioner inom företaget, som svenska 
kvinnor kan få.  
 
De japanska männen är de som kan avancera inom företaget och dessutom har 
de skapat en gemenskap mellan sig. Den svenska kunden upplevde att de 
japanska affärsmännens gemenskap kan verka mer betydelsefull än den egna 
familjen. Oftast besöker de japanska affärsmännen efter arbetstidens slut klubbar 
för att umgås med sina manliga vänner. Den svenska kunden ansåg att de 
japanska affärsmännen prioriterar arbetet högre än de svenska affärsmännen, 
vilka han ansåg lägga en större vikt vid familjen. Den svenska kunden såg detta 
som en viktig olikhet mellan den svenska och den japanska kulturen.  
 
Vi anser att maskulinitet kontra femininitet kan kopplas till den nationella 
kulturella byggstenen sociala institutioner. I referensramen skrev vi att i en 
maskulin kultur är könsrollerna enligt Hofstede (1997) tydligt åtskilda och män 
förväntas vara självhävdande, tuffa och inriktade på materiell framgång. 
Kvinnorna däremot förväntas vara anspråkslösa, ömma och engagerade i livets 
kvalitet. Hofstede (1997) anser att Japan är den mest maskulina kulturen och 
Sverige den mest feminina. I en feminin kultur överlappas de sociala 
könsrollerna och både män och kvinnor ses som anspråkslösa, ömma och 
livskvalitetsinriktade individer. Den japanska affärspartnern menade att en 
viktig olikhet mellan Sverige och Japan är att kvinnor och män behandlas lika i 
Sverige, medan de i Japan behandlas olika. Den svenska kunden berättade att 
männen i Japan prioriterar arbetet och karriären. Detta är ett tecken på att 
japanska affärsmän kommer från en maskulin kultur. Svenska affärsmän, vilka 
enligt den svenska kunden prioriterar familjen i större grad, kommer från en 
feminin kultur. Ett annat tecken på att Japan är en maskulin kultur visar sig i 
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vikten av att kommentera eventuella befordringar på visitkort, anser vi. Detta 
stämmer alltså överens med Hofstedes dimension om maskulinitet och 
femininitet i den japanska och den svenska kulturen. I Japan anses det, enligt 
den svenska kunden, vidare maskulint och positivt att kunna dricka mycket 
alkohol. Vi tror att det beror på att det i Japan är viktigt att framhäva ”maskulina 
drag”. 
 
En annan viktig del av den sociala strukturen är olikheter i sociala klasser och 
gruppbeteende. De svenska affärsmännen ansåg att det i Japan finns en stor 
respekt för individer från högre sociala klasser. Den japanska affärspartnern 
ansåg inte att familjetillhörighet eller social klasstillhörighet är betydelsefullt i 
Japan, men samtidigt påpekade hon att det har en avgörande betydelse vid 
exempelvis anställningsintervjuer. Av detta anser vi att vi kan urskilja att social 
klasstillhörighet kan ha en stor betydelse i Japan, eftersom en person från en 
högre klass med stor sannolikhet får ett arbete framför en person med en lägre 
klasstillhörighet. Den svenska kundens japanska motparter kommer dessutom 
bara ifrån högre sociala klasser och de japanska affärsmän av lägre social klass 
som närvarade vid affärsmöten, talade endast när de blev tilltalade. Även detta 
anser vi visar på att den japanska kulturen präglas av en stor maktdistans. 
 
Ytterligare en viktig del av byggstenen sociala institutioner är gruppbeteendets 
betydelse för affärsrelationen i Japan och att de japanska affärsmännens liv är starkt 
knutna till företaget. Detta bekräftas av den japanska affärspartnern som ansåg 
att grupptillhörighet har en stor betydelse i den japanska kulturen. 
Grupptillhörighet inom företaget är så viktigt att en affärsman kan nekas hjälp i 
en telefonväxel om han/hon inte berättar vilket företag han/hon representerar, 
berättade den japanska affärspartnern. Den svenska leverantören berättade att 
japanska affärsmän inte fattar egna beslut och inte vill profilera sig utanför 
gruppen. Den svenska leverantören berättade vidare att en enskild affärsman 
som försöker att sticka ut istället för att följa gruppen, utsätts för mobbing av de 
övriga gruppmedlemmarna. Vanligtvis har japanska affärsmän en livslång 
anställning i företag, vilket skapar en lojalitet gentemot företaget och den 
specifika gruppen. Enligt den svenska kunden börjar dock företagens 
livstidskontrakt att luckras upp.  
 
Individualism och kollektivism visar enligt Hofstede (1997) hur starka banden 
mellan individen och dess medmänniskor är. I en individualistisk kultur 
förväntas individer sköta sig själva och banden till andra individer i den 
nationella kulturen är lösa. I en kollektivistisk kultur betonas individens lojalitet 
gentemot den väl sammanhållna ”vi-gruppen”. Vi anser att de japanska 
affärsmännens lojalitet till gruppen och företaget beror på att den japanska 
kulturen är kollektivistisk, vilket även visar sig i den nationella kulturella 
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byggstenen sociala institutioner. Vi anser liksom Hofstede (1997) att de 
japanska affärsmännen ända sedan barndomen, genom föräldragenerationens 
beteende, har lärt sig företagets och gruppens betydelse. Hollensen (2001) 
menar, se kapitel 1.6, att kollektivism i Japan baseras på organisationen och inte 
på familjen. Detta stämmer överens med den information vi har erhållit från våra 
respondenter, då de berättade att de japanska affärsmännen känner en stor 
samhörighet med sina kollegor. Den japanska affärspartnern berättade att Japan 
är kollektivistiskt och Sverige individualistiskt och betonade detta som en av de 
viktigaste olikheterna mellan Sverige och Japan, vilket styrker Hofstedes och 
vårt antagande. Japanska affärsmän ser företaget som en del i ”vi-gruppen”.  
 
De svenska affärsmännen, som opponerar sig mot de japanska affärsmännens 
starka ovilja mot individualistiskt tänkande och handlande, kommer från en 
individualistisk kultur. Den svenska kunden berättade att det vid 
representationer i Japan är en oskriven lag att glasen måste vara fulla samt att de 
japanska affärsmännen serverar varandra och inte får hälla upp till sig själva. Att 
affärsmän ej får hälla upp till sig själva, tror vi kan indikera på att japanska 
affärsmän ej får uttrycka sina egna behov och profilera sig inför de andra i 
gruppen. Vi anser att detta är ett uttryck för kollektivism. 
 
I kollektivistiska kulturer anses konfrontationer som något obehagligt, medan 
konfrontationer i individualistiska kulturer uppfattas som något sunt och anses 
kunna visa på ärlighet och uppriktighet hos individen (Hofstede, 1997). De 
svenska affärsmännen har lagt märke till att japanska affärsmän undviker 
konfrontationer och konflikter, då de är rädda att ”förlora ansiktet”. Den svenska 
leverantören talar hellre ut om problemen för att kunna lösa dem och gå vidare. 
Den svenska kunden ansåg att anledningen till att de japanska leverantörerna 
undviker konflikter är att de försöker skydda sig och sina kunder från att 
”förlora ansiktet”. Vi tror att svenska affärsmän, enligt japansk synvinkel, kan 
förvärra situationen i affärsrelationen, då japanska affärsmän kan känna sig 
pressade av att svenska affärsmän omedelbart försöker lösa problem i 
affärsrelationen. Den svenska leverantören ansåg vidare, att det ibland kan vara 
ett taktiskt drag att ”förlora ansiktet” inför den japanska kunden, då de japanska 
kunderna viker sig i förhandlingen för att rädda den svenska leverantörens 
ansikte. Vi anser att det är viktigt att vara medveten om hur japanska affärsmän 
reagerar i konfliktsituationer, för att kunna visa respekt för den japanska 
affärspartnern i affärsrelationen. Enligt Hofstede (1997) är reaktionen på 
brytande mot regler, ytterligare en olikhet mellan Japan och Sverige. I den 
kollektivistiska kulturen Japan känner gruppen skam, medan individen förlorar 
sin självrespekt i den individualistiska kulturen Sverige. 
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Den svenska leverantören ansåg att japanska affärsmän har svårt att arbeta 
självständigt och kreativt, vilket visar sig i att ingen vågar ta första steget när ett 
projekt inleds. Detta såg den svenska leverantören som en viktig nationell 
kulturell olikhet. Vi tror att de japanska affärsmännens beteende beror på att det 
i Japan inte är accepterat att individer särskiljer sig från gruppen. Den svenska 
leverantören berättade vidare att de japanska affärsmännen inte har några 
svårigheter att kritisera eller ge förslag på förbättringar, när ett projekt är 
uppstartat. Vi tror att anledningen till det är att gruppen, istället för den enskilda 
individen, i detta skede har tagit ansvaret över projektet. I gruppen har den 
enskilda affärsmannen inga problem att bidra med sina kunskaper. De japanska 
affärsmännens rädsla för konflikter samt svårigheten att arbeta självständigt, 
anser vi tyder på att Japan är en kollektivistisk kultur. 
 
Enligt Cateora & Graham (1999) visar sig även social struktur i ålder i olika 
nationella kulturer. Enligt Cateora & Graham (1999) och Czinkota & Ronkainen 
(2001) påverkar den sociala strukturen hur individer i en nationell kultur 
förhåller sig till varandra. Respondenterna hävdade att det i Japan visas större 
respekt för äldre individer, än i Sverige. Då ålder även har en betydelse för 
sammanhanget i språket, anser vi att det är viktigt att ha båda dessa perspektiv i 
åtanke vid ett affärsmöte med en japansk affärsman.  
 
 

5.1.4 Symboler, hjältar och ritualer 
 
Nationella kulturella olikheter visar sig på olika sätt även i symboler, hjältar, 
ritualer och värderingar, anser Hofstede (1997). Symboler är enligt Hofstede 
(1997) ord, gester, bilder och objekt. Vi anser att symboler kan sammankopplas 
med den nationella kulturella byggstenen språk. I det verbala språket motsvaras 
symbolerna av ord och i det icke-verbala språket med gester. Således anser vi att 
symboler utgör en viktig del av affärsrelationer. Då symboler även kan 
sammankopplas med estetiken, bekräftar även detta estetikens betydelse i 
affärsrelationer. Hjältar är enligt Hofstede (1997) levande, döda, verkliga eller 
imaginära personer, vilka utgör modeller för ett riktigt uppförande. Vi anser att 
hjältar därför kan kopplas samman med estetiken, då estetiken som vi tidigare 
nämnt visar vad som är acceptabelt respektive icke-acceptabelt. Vidare är 
ritualer enligt Hofstede (1997) kollektiva aktiviteter. Vi anser att ritualer kan 
sammankopplas med den nationella kulturella byggstenen religion, då religionen 
formar människors kollektiva beteende. Symboler, hjältar och ritualer är enligt 
Hofstede (1997) synliga traditioner, medan deras innebörder däremot är 
osynliga. Under intervjuerna lade vi märke till att våra respondenter reagerade 
på nationella kulturella olikheter. Vi tror dock inte att de alltid, eller fullt ut har 
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förstått eller ens reagerat över de nationella kulturella olikheternas dolda 
innebörder. 
 
 

5.1.5 Ytterligare olikheter som respondenterna upplever i 
affärsrelationen 

 
Några övriga nationella kulturella olikheter mellan den japanska och den 
svenska kulturen som de svenska affärsmännen och den japanska affärspartnern 
påpekade är: synen på beslutsfattande, artighet, gåvor och presenter, 
representation och öppenhet.  
 
Den svenska leverantören ansåg att det finns en stor olikhet mellan den svenska 
och den japanska kulturen vad gäller beslutsfattande. I Europa fattas besluten 
under affärsmöten. I Japan däremot har besluten tagits redan innan affärsmötet, 
då den japanska affärsmannen innan affärsmötet måste gå upp i hierarkin för att 
få ett beslut. Den japanska affärspartnern ansåg att den svenska 
samhällsstrukturen är enklare en den japanska, som är mycket komplicerad. Det 
innebär att det tar lång tid att fatta beslut i Japan, hävdade den japanska 
affärspartnern. 
 
Japanska affärsmän uppträder enligt de svenska affärsmännen artigare, än 
svenska affärsmän. Ett exempel på detta är, enligt den svenska kunden, att de 
japanska affärsmännen bugar när de hälsar och att de tar av sig skorna när de 
kommer in på ett kontor. Den svenska leverantören hävdade att det i Japan är 
viktigt att bli introducerad för andra affärsmän och byta visitkort. Vidare gör 
japanska affärsmän personliga besök hos sina kunder när de vill tacka kunden 
för ett inköp, medan svenska affärsmän nöjer sig med att skriva ett tackbrev. Vi 
anser att affärsrelationen med en japansk affärsman kan underlättas om den 
svenska affärsmannen uppträder på ett sätt som i Japan uppfattas som korrekt 
och artigt. Den svenska leverantören betonade att om en svensk affärsman följer 
den japanska seden angående artighet, uppfattas han som mycket artig, vilket är 
positivt för affärsrelationen. Vi anser, liksom Cateora & Graham (1999), att vad 
som anses vara ett riktigt beteende är en del av den nationella kulturella 
byggstenen sociala institutioner. Det som de svenska affärsmännen uppfattar 
som artighet i de japanska affärsmännens beteende, är således en del av 
byggstenen sociala institutioner. Om de svenska affärsmännen får en insikt i 
detta, anser vi att det skulle kunna innebära att den psykiska distansen mellan 
affärsmännen minskar. 
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Förutom artighet ansåg den svenska kunden att en tydlig nationell kulturell 
olikhet mellan den japanska och den svenska kulturen är synen på gåvor och 
presenter. I Japan är gåvor och presenter ett viktigt inslag i etablerandet av en 
affärsrelation, då gåvan symboliserar gemenskap. Gemenskap anser vi i vår tur 
visa på grupptillhörighet och gruppens stora betydelse i Japan. Om en affärsman 
i Sverige ger presenter till andra svenska affärsmän kan det uppfattas som mutor 
och kan på sätt bli något negativt för affärsrelationen. Vi anser att det är viktigt 
för svenska affärsmän att vara medvetna om dessa olikheter för att kunna 
anpassa sitt beteende i affärsrelationen. Vi tror att det kan vara positivt för 
affärsrelationen om de svenska affärsmännen lär sig att ge gåvor till de japanska 
affärsmännen, för att förtydliga deras gemenskap och grupptillhörighet och på så 
vis tror vi att de japanska affärsmännens lojalitet i affärsrelationen kan öka. 
 
I Japan är representation viktigt för att visa på ett intresse i affärsrelationen och 
har en vidare innebörd än i Sverige. När svenska affärsmän blir utbjudna eller 
hembjudna på mat, betyder det i Japan att affärsmännen har kommit långt i 
affärsrelationen och att de svenska affärsmännen blivit accepterade av sin 
japanska motpart. Vi tror att representation i Sverige är något som tillhör vett 
och etikett och att det inte läggs någon vidare innebörd i när och varför 
motparten blir bjuden på mat. Vi tror alltså att representation i Japan är baserat 
på känslomässiga band och ett sätt att visa acceptans av motparten, medan det i 
Sverige hör till vett och etikett att bjuda ut sin affärspartner. 
 
Den japanska affärspartnern ansåg slutligen att svenska affärsmän är mer öppna 
för diskussioner, andra människor och olika nationella kulturer, än vad japanska 
affärsmän är. Japaner har en hård attityd mot människor från andra nationella 
kulturer och accepterar de endast då de har ett behov av dem, ansåg den svenska 
leverantören. Vi tror att de japanska affärsmännens behov av den svenska 
kunden kan vara en anledning till att den svenska kunden blir mer 
uppmärksammad, till exempel genom att bli inbjuden till en japansk affärsmans 
hem, än vad den svenska leverantören blir. 
 
Avslutningsvis vill vi betona att japanska affärsmän, enligt de svenska 
affärsmännen, dock har en förståelse för att svenska affärsmän, enligt en japansk 
synvinkel, kan bete sig felaktigt i affärsrelationen. Enligt den svenska 
leverantören uppskattar de japanska affärsmännen ändå en anpassning i 
affärsrelationen. Den svenska leverantören anser vidare att de japanska 
affärsmännen ibland kräver anpassningar, till exempel i skriftliga kontakter, då 
dessa bör översättas till japanska. Vi tror att anpassningar är nödvändiga för att 
etablera effektiva affärsrelationer. Därför ska vi nu fortsätta med vår andra 
frågeställning. 
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5.2 På vilket sätt kan svenska affärsmän använda sig av 

relationsmarknadsföring i arbetet att skapa affärsrelationer 
med japanska affärsmän? 

 
Enligt Sandström i Forsgren & Johanson (1992) kan nationella kulturella 
olikheter skapa problem vid internationella affärsrelationer. Affärsmän som 
agerar på en internationell marknad måste därför vara känsliga mot nationella 
kulturella olikheter, vilka influerar tänkande, beteende och beslutsfattande och 
anpassa sig efter dessa. Sandström i Forsgren & Johanson (1992) anser vidare 
att nationell kultur ofta är en förklaring till varför affärsparter inte ser anbud som 
attraktiva, då affärsparterna har olika nationaliteter. I en affärsrelation mellan 
svenska och japanska affärsmän är de nationella kulturella attityderna och 
värderingarna närvarande, vilket kan orsaka en kulturell distans mellan 
affärsmännen. Den japanska affärspartnern menade att hennes uppgift delvis är 
att minska missförstånd mellan hennes japanska kollegor och de svenska 
affärsmännen. Den japanska affärspartnern ansåg vidare att det är viktigt med en 
väl utvecklad affärsrelation, för att minska missförstånden. Vi anser därför att 
relationsmarknadsföring med dess egenskaper är särskilt viktigt i affärsrelationer 
mellan olika nationella kulturer.  
 
Gummesson (1998) anser att relationsmarknadsföring riktar sig till individen 
och att varje kund utgör ett marknadssegment. I relationsmarknadsföring finns 
det alltså ett intresse av att se varje affärsman som unik. Enligt Grönroos (2000) 
ses kunden i relationsmarknadsföringen som värdeskapande och att vårda sina 
affärsrelationer blir därför betydelsefullt. Det är dessutom viktigt att 
affärsrelationen präglas av ett socialt utbyte och är av lärande karaktär, menar 
Storbacka & Lehtinen (2000). Vi anser att detta är särskilt viktigt vid 
internationella affärsrelationer, eftersom internationella affärsrelationer 
innehåller många nationella kulturella olikheter, vilket kan försvåra samarbetet 
mellan affärsparterna. Vidare anser vi att individfokuseringen och den lärande 
karaktären i relationsmarknadsföringen, möjliggör för svenska affärsmän att 
använda relationsmarknadsföring i etableringen av affärsrelationer med japanska 
affärsmän. Vidare betonade den svenska kunden den personliga relationens 
betydelse i affärsrelationen. Vi tror liksom Storbacka & Lehtinen (2000) att 
lärande kan föra affärsparterna närmare varandra och på så vis hjälpa dem att 
undvika konflikter och problem med nationella kulturella olikheter i 
affärsrelationen. 
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5.2.1 Egenskaper som affärsrelationen bör innehålla och dess 

koppling till långtids- kontra korttidsperspektiv, 
osäkerhetsundvikande och individualism kontra kollektivism  

 
De svenska affärsmännen ansåg att samarbete är viktigt i affärsrelationen med 
japanska affärsmän. Med samarbete menade den svenska leverantören ett utbyte 
av information. Samarbetet kännetecknas enligt Grönroos (2000) och 
Gummesson (1998) av ett plussummespel. Den svenska leverantören berättade 
att informationen ibland kan vara av konfidentiell karaktär. När informationen är 
konfidentiell krävs att affärsrelationen karaktäriseras av förtroende och att 
affärsparterna kan lita på varandra, menade den svenska leverantören. Vidare är 
det bästa sättet att skapa förtroende, enligt Storbacka & Lehtinen (2000), ett 
ärligt och bredskaligt utbyte av information, det vill säga ”open-book 
management”. Vi anser att både den svenska leverantören och den svenska 
kunden är öppna med information inför sina japanska motparter. De svenska 
affärsmännen ansåg att de japanska affärsmännen ofta är öppna och ärliga i sin 
affärsrelation, då de litar på att deras svenska affärspartner inte utnyttjar eller 
missbrukar förtroendet. Vi anser att de svenska affärsmännen bör vara försiktiga 
så att de inte missbrukar de japanska affärsmännens förtroende, när de strävar 
efter att förverkliga sitt eget företags intressen i affärsrelationen. Den svenska 
leverantören nämnde att han avsiktligt ”förlorar ansiktet” för att få igenom sitt 
företags krav. Vi anser att detta beteende är ett sätt att frångå ett plussummespel 
och på så vis kan de japanska affärsmännens förtroende gå förlorat. Något de 
svenska affärsmännen bör tänka på är att japanska affärsmän, enligt den 
japanska affärspartnern, behåller ärvda och långsiktiga affärsrelationer. 
Dessutom är det enligt Gummesson (1998) svårt som leverantör att komma in på 
den japanska marknaden. Vi anser därför att om förtroende vunnits och 
grupptillhörighet skapats med japanska affärsmän, är det viktigt att bevara detta. 
 
Vi anser liksom Gummesson (1998) att förtroendet mellan de japanska och de 
svenska affärsmännen skapar starka band, vilket i sin tur leder till lojalitet. De 
svenska affärsmännen betonade att lojalitet är viktigt i affärsrelationen och att 
japanska affärsmän alltid håller vad de lovar. Även den japanska affärspartnern 
hävdade att förtroende och lojalitet är viktigt för att utveckla en affärsrelation. 
För att öka lojaliteten i affärsrelationen är det viktigt att känslorna i 
affärsrelationen är ömsesidiga. Vi anser att de japanska affärsmännens starka 
lojalitet i affärsrelationen ställer krav på de svenska affärsmännens ärlighet och 
öppenhet. Då de japanska affärsmännen, enligt den svenska leverantören, är 
lojala och som kunder och till och med kan acceptera ett högre pris i en 
etablerad affärsrelation, anser vi att de japanska affärsmännens lojalitet borde 
främja viljan att skapa långsiktiga affärsrelationer hos svenska affärsmän. 
Storbacka & Lehtinen (2000) menar att det är viktigt att båda affärsparterna är 
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engagerade, för att en affärsrelation ska fungera. Vi anser att de svenska 
affärsmännen känner ett djupt engagemang i affärsrelationen med de japanska 
affärsmännen, då de bemöter de japanska affärsmännens lojalitet och förtroende 
på ett likvärdigt sätt och betonar samarbetets betydelse för affärsrelationen. 
 
Usunier (2000) anser vidare att det är viktigt med trygghet i en affärsrelation 
mellan affärsparter med olika nationell kulturell bakgrund, eftersom det är 
lättare att missförstånd uppstår när affärsmännen inte delar samma 
grundantaganden. Vi tror att genom att de svenska affärsmännen försöker att 
vara öppna och ärliga mot sin japanska motpart, skapas en trygghet i 
affärsrelationen. Vidare är närhet ett sätt att skapa trygghet i affärsrelationen. 
Närhet kan enligt Gummesson (1998) vara fysisk, mental och emotionell. Vi 
anser att närhet i affärsrelationer dessutom kan leda till lojalitet. Vidare anser vi 
att mental och emotionell närhet uppstår då affärsparterna engagerar sig i 
affärsrelationen, samt känner ett förtroende för sin affärspartner. Om det finns 
en känsla av närhet i affärsrelationen anser vi att den kulturella distansen, genom 
acceptans av motpartens värderingar och attityder, har reducerats. Kulturell 
distans är, enligt Sandström i Forsgren & Johanson (1992), olikheter i attityder 
och värderingar.  
 
Affärsrelationer påverkas enligt Gummesson (1998) av affärsmännens 
personliga och sociala egenskaper, det vill säga ålder, kön, personlighetstyp 
och förmågan att kunna skapa förtroende i affärsrelationen. De svenska 
affärsmännen ansåg att det är viktigt för affärsrelationen att den japanska 
affärsparten har positiva personliga egenskaper, samt att personkemin mellan 
affärsparterna fungerar. Den svenska kunden ansåg att de personliga 
egenskaperna i affärsrelationen är viktigare än produkterna, då leverantören för 
produkterna väljs innan affärsrelationen etableras. Således anser vi att det är 
viktigt med en fungerade personkemi, för att skapa långsiktiga affärsrelationer. 
En viktig nationell kulturell olikhet mellan den svenska och den japanska 
kulturen är synen på ålder och kön, vilket kan kopplas samman med Hofstedes 
dimensioner maktdistans och maskulinitet/femininitet. I det japanska samhället 
visas, som tidigare nämnts, en respekt för äldre individer och i företag är det 
äldre individer och dessutom i regel endast män som besitter de högre 
positionerna.  

 
Det som avgör om en affärsrelation kommer att bli långsiktig är, enligt 
Storbacka & Lehtinen (2000), affärsrelationens styrka. En affärsrelation kan 
enligt Levitt (1983) och Hollensen (2001) liknas vid ett äktenskap och hur 
långvarigt ”äktenskapet” blir beror på hur affärsmännen handskas med 
affärsrelationen. Vi anser att en stark affärsrelation bör präglas av samarbete, 
förtroende, lojalitet, engagemang, trygghet, närhet, samt en fungerande 
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personkemi mellan affärsmännen. Om en affärsrelation innehåller dessa 
egenskaper anser vi att det finns en potential för att affärsrelationen kan bli 
långsiktig. De svenska affärsmännen menade att affärsrelationer med japanska 
affärsmän måste vara långsiktiga, då affärsrelationer i Japan har ett långsiktigt 
och framtidsorienterat perspektiv. Den japanska affärspartnern menade att en 
viktig olikhet mellan den svenska och den japanska kulturen var att Sverige har 
en tydligare samhällsstruktur än Japan. Med detta menade den japanska 
affärspartnern att det i Japan på grund av det komplicerade samhällssystemet, tar 
oerhört lång tid att fatta beslut, medan det i Sverige är lättare att fatta beslut. Vi 
tror att detta kan vara en anledning till att affärsrelationer i Japan är långsiktiga, 
då långsiktiga affärsrelationer har utrymme för tidskrävande beslutsfattanden.  
 
Den japanska affärspartnern ansåg vidare att långsiktiga och gamla 
affärsrelationer ärvs, även om andra affärsrelationer skulle vara mer 
kostnadseffektiva. Dessutom hävdar den svenska kunden att japanska 
leverantörer gör mer än vad som kan förväntas av dem, för att bevara en 
långsiktig affärsrelation. Då affärsrelationer med japanska affärsmän måste vara 
långsiktiga, innebär det att de svenska affärsmännen bör arbeta med 
relationsmarknadsföringens ovanstående egenskaper, för att underlätta arbetet i 
affärsrelationen. Den svenska kunden föredrar vidare långsiktiga 
affärsrelationer, då han anser att det är roligare att arbeta i en sådan 
affärsrelation, samt att det spar arbetstid.  
 
Kotabe & Helsen (2001) hävdar att Japan är en långtidsorienterad kultur, då de 
japanska affärsmännen är inriktade på att bevara långsiktiga affärsrelationer. Vi 
tror att Sverige är relativt långtidsorienterat vad gäller affärsrelationer. Vi anser 
därför att denna femte nationella kulturella dimension är en likhet mellan den 
svenska och den japanska kulturen, vad gäller synen på affärsrelationer. Således 
anser vi att användningen av relationsmarknadsföring i affärsrelationen med 
japanska affärsmän är en nödvändighet för svenska affärsmän samt något både 
de japanska och de svenska affärsmännen kan dra nytta av i affärsrelationen. 
 
Om en affärsrelation ska fungera måste företag, enligt Gummesson (1998), 
etablera rutiner för att tillmötesgå affärsparter i specifika affärsrelationer. Vi 
anser att rutiner är ett bra hjälpmedel för att undvika störande faktorer, så kallad 
psykisk distans enligt Sandström i Forsgren & Johanson (1992), i en 
affärsrelation mellan svenska och japanska affärsmän. Den svenska leverantören 
ansåg att det är viktigt att affärsrelationer innehåller rutiner. I affärsrelationen 
med japanska affärsmän har den svenska leverantören upplevt att de japanska 
affärsmännen har en friare syn på vad som ska göras. Den svenska leverantören 
ansåg att de japanska affärsmännen därför har svårt att anpassa sig till rutiner. 
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Enligt den svenska leverantören är en rutin för en japansk affärsman att sträva 
mot ständig förbättring.  
 
Osäkerhetsundvikande mäter enligt Hofstede (1997) hur människor i olika 
nationella kulturer hanterar tvetydiga situationer och om de tolererar osäkerhet. 
Vi anser därför att rutiner borde prägla affärsrelationen med en japansk 
affärsman, eftersom de japanska affärsmännen är rädda att ”förlora ansiktet”. En 
anledning till den svenska leverantörens uppfattning om att de japanska 
affärsmännen ej har tydliga rutiner, kan vara att den svenska leverantören inte 
kan uttyda de japanska affärsmännens rutiner. Vi tror att en annan anledning kan 
vara att de svenska och de japanska affärsmännen har olika syn på vad en rutin 
är. En rutin för en japansk affärsman kanske är att se till det stora, till exempel 
att sträva mot ständig förbättring, medan en rutin för en svensk affärsman är att 
se till det lilla, såsom regler för att utforma arbetets gång. Japanska affärsmän 
kan enligt den svenska kunden acceptera en viss osäkerhet i affärsrelationen om 
det svenska företaget och den svenska affärsmannen har ett gott rykte. Om så är 
fallet anser vi att situationen inte är särskilt riskfylld. Vi anser att det finns en 
olikhet i synen på osäkerhetsundvikande mellan den svenska och den japanska 
kulturen. Detta tror vi är anledningen till att respondenterna inte ser sin egen 
nationella kultur som osäkerhetsundvikande och att de anser att den andra 
nationella kulturen är osäkerhetsundvikande. 
 
Japan är vidare enligt Hofstede (1997) ett relativt starkt osäkerhetsundvikande 
land. Vi anser att det visar sig i att japanska affärsmän undviker konflikter och 
att de inte reagerar spontant, samt att de är väl förberedda inför affärsmöten. 
Vidare menade den japanska affärspartnern att hon minskar risktagandet genom 
att endast ta små steg i affärsprocessen. Hon ansåg dock inte att detta var ett sätt 
att undvika osäkerhet. Vi anser att det tyder på att den svenska och den japanska 
kulturen har olika syn på vad osäkerhet är. Vi tror att osäkerhetsundvikandet 
grundas i rädslan att ”förlora ansiktet” och på så sätt utsätta företaget för risker 
och pinsamma situationer. Enligt Hofstede (1997) är Sverige däremot ett relativt 
lågt osäkerhetsundvikande land. Den japanska affärspartnern hävdade dock att 
svenska affärsmän sällan utsätter sig för riskfyllda situationer. Den svenska 
kunden ansåg att han accepterade osäkerheter, då han till exempel inte är lika väl 
förberedd inför möten som de japanska affärsmännen. Dessutom menar den 
svenska kunden att svenska affärsmän är villiga att acceptera avvikelser i högre 
grad än de japanska affärsmännen. Vi anser dessutom att den japanska ritualen 
att hälsa och utbyta visitkort innan affärsmötet är ett sätt att undvika osäkerhet i 
affärsrelationen. De japanska affärsmännen undviker osäkerhet genom att på 
förhand ta reda på motpartens affärstitel och på så vis veta hur de ska förhålla 
sig till motparten. Detta är något som de svenska affärsmännen kan etablera som 
en rutin i mötet med japanska affärsmän, för att själva, enligt japanskt synsätt, 
undvika ett felaktigt bemötande i affärsrelationen.  
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Den japanska affärspartnern ansåg utöver de ovanstående egenskaperna att även 
harmoni är en viktig del i affärsrelationer. Den japanska affärspartnern ser inte 
affärsrelationen som en vänskapsrelation, utan det som är betydelsefullt i 
affärsrelationer är att kunna bevara harmonin, ge komplimanger och att 
”negotiate underground”, det vill säga att förhandla utan att skapa konflikter. 
Vi tycker att det var intressant att den japanska affärspartnern nämnde harmoni 
som en viktig del i affärsrelationen. Harmoni utgör, enligt Kotabe & Helsen 
(2001), en del av estetiken i Asien och Stilla havsområdet. Vi anser att detta 
bekräftar estetikens betydelse i affärsrelationen mellan svenska och japanska 
affärsmän. Vi anser vidare att den japanska affärspartnerns betoning på harmoni 
i affärsrelationen tyder på den japanska affärspartnerns kollektivistiska 
bakgrund, då det i kollektivistiska kulturer är viktigt att bevara harmonin i 
gruppen. 
 
 

5.2.2 Krav på affärsmännen i affärsrelationen 
 
Enligt Gummesson (1998) är en av grundvärderingarna i 
relationsmarknadsföringen att hela företaget bör genomsyras av en 
marknadsföringsorientering. Individerna i en organisation är, enligt Gummesson 
(1998), antingen marknadsförare på heltid eller marknadsförare på deltid. 
De svenska affärsmännen ser sig som marknadsförare i affärsrelationen med de 
japanska affärsmännen. Den svenska leverantören hävdade att det är omöjligt att 
ensam gå in på den japanska marknaden. I rollen som marknadsförare måste de 
svenska affärsmännen etablera starka affärsrelationer med japanska affärsmän, 
vilket är en nödvändighet för att företaget ska lyckas. Genom att bli introducerad 
av en japansk affärspartner på den japanska marknaden kan den japanska 
motparten fungera som en deltidsmarknadsförare för det svenska företaget. 
Marknadsförare kan, enligt Gummesson (1998), omöjligtvis vara på rätt plats 
vid rätt tillfälle med rätt kunder och med rätt kunskap, vilket däremot 
marknadsförare på deltid kan. Vi anser att de svenska affärsmännen är 
marknadsförare på deltid, som i mötet med företagets japanska affärspartners 
utsätts för en unik marknadsföringssituation. I affärsrelationen med japanska 
affärsmän blir de svenska affärsmännens huvuduppgift att marknadsföra sitt 
företag i rollen som leverantör eller kund. Vi tror att resultatet av en väl 
genomförd marknadsföring är goda och långvariga affärsrelationer med 
japanska affärsmän och att det svenska företaget erhåller ett gott rykte på den 
japanska marknaden. Vi anser därför att det är viktig att de svenska 
affärsmännen får en insikt i sin betydande roll som marknadsförare på deltid och 
att de engagerar sig och lever upp till de krav som denna specifika 
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marknadsföringsuppgift ställer. Dessutom måste de svenska affärsmännen ha en 
insikt i det budskap de förmedlar till den japanska motparten.  
 
Den personliga relationen som skapas mellan affärsmän kan enligt 
Gummesson (1998) vara avgörande för företagets framgång. De svenska 
affärsmännen ansåg att det är omöjligt att göra affärer i Japan utan en etablerad 
affärsrelation och betonade att de japanska affärsmännen kräver att den svenska 
motparten är känd. Även den japanska affärspartnern ansåg att den personliga 
relationen är viktig i affärsrelationer. Enligt Gummesson (1998) är ”keiretsu” i 
Japan ett namn för långsiktiga personliga och finansiella relationer mellan 
företag. Mänskliga relationer är oerhört viktigt i Japan och en av japanernas 
största rädsla är att förlora eller skada relationen med andra. Vi anser därför att 
det är viktigt att de svenska affärsmännen beaktar betydelsen av förtroende och 
lojalitet i affärsrelationen med japanska affärsmän, för att skapa en känsla av 
trygghet. Återigen vill vi betona att det är viktigt att de svenska affärsmännen 
inte missbrukar det förtroende de vunnit i affärsrelationen med de japanska 
affärsmännen. Dessutom anser vi att ett starkt engagemang och lärande är 
viktigt, då detta visar på ett intresse av den personliga relationen i 
affärsrelationen. 
 
För att de svenska affärsmännen ska kunna samarbeta med de japanska 
affärsmännen anser vi, liksom Brislin & Yoshida (1994) och Hofstede (1997), 
att det krävs en medvetenhet om den egna mentala mjukvaran och en insikt om 
andra individers mentala mjukvara. De svenska affärsmännen ansåg att det är 
nödvändigt och viktigt att anpassa sig och sitt beteende i affärsrelationen med 
japanska affärsmän. För att individer från en nationell kultur ska kunna 
samarbeta med individer från andra nationella kulturer, måste de lära sig hur den 
andra nationella kulturen fungerar. De svenska affärsmännen ansåg att det är 
nödvändigt att inneha en kunskap om och viss förståelse för olikheter i den 
japanska kulturen, för att kunna etablera affärsrelationer. Den svenska kunden 
har genomgått kurser i förhandlingsteknik och affärsrelationer anpassade till den 
japanska kulturen och har dessutom erfarenhet av affärsrelationer med japanska 
affärsmän. Den svenska leverantören har under många år haft kontakt med 
japanska affärsmän och därigenom erhållit stor kunskap om ett lämpligt 
förhållningssätt till japanska affärsmän. Vidare umgås de svenska affärsmännen 
med de japanska affärsmännen både på och utanför arbetstid i affärsrelationen 
och på så sätt anser vi att deras kunskap om och medvetenhet för den japanska 
kulturen ökar. Vi anser således att individer genom träning i affärsrelationer kan 
lära känna varandras nationella kulturella bakgrunder, till exempel genom 
umgås på nya och mer givande sätt. 
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En medvetenhet för den japanska kulturen är således nödvändig för att de 
svenska affärsmännen ska veta hur de ska bete sig i affärsrelationen. Kulturell 
distans är enligt Sandström i Forsgren & Johanson (1992) olikheter i attityder 
och värderingar. Psykisk distans är faktorer som stör informationsutbytet mellan 
affärsparterna, menar Sandström i Forsgren & Johanson (1992). Vi anser att 
relationsmarknadsföring kan vara ett sätt att undvika problem i affärsrelationer 
över nationella kulturella gränser, eftersom relationsmarknadsföringen innebär 
att tid ägnas åt förståelse för varandra. Affärsmännens färdigheter bygger alltså 
delvis på en erhållen medvetenhet och kunskap om störande faktorer och 
olikheter i attityder och värderingar mellan de nationella kulturerna Japan och 
Sverige. Med störande faktorer menar vi olikheter i värderingar i de nationella 
kulturerna, vilka visar sig i bland annat de nationella kulturella byggstenarna, 
Hofstedes dimensioner, i långtids- kontra korttidsperspektiv samt symboler, 
hjältar och ritualer. Störande faktorer är även olikheter i värderingar vad gäller 
beslutsfattande, artighet, representation, gåvor och presenter samt öppenhet. 
 
Implementering av relationsmarknadsföringen bör enligt Peppers & Rogers 
(1999) ske i fyra steg. I det första steget krävs det av affärsmännen att de 
identifierar affärspartnern så att affärspartnerna kan lära känna varandra. Vi 
anser att detta steg är naturligt i Japan, då japanska affärsmän inte vill göra 
affärer med okända affärsmän. Vi anser att de svenska affärsmännen kan dra 
lärdom av de japanska affärsmännens förmåga att skapa personliga relationer 
med sin motpart och på så sätt underlätta sin relationsmarknadsföring. Det andra 
steget innebär att varje affärspartner har en unik betydelse för företaget och 
affärsmännen bör därför differentiera varje motpart. Vi anser att de svenska 
affärsmännen bör anpassa sin relationsmarknadsföring efter de japanska 
affärsmännens betydelse för företaget. Om de japanska affärsmännen är viktiga 
för företaget bör beteendet formas därefter, medan mindre viktiga 
affärsrelationer inte bör prioriteras i samma grad. Vi anser dock att det är viktigt 
att bete sig ”japanskt korrekt” för att sprida ett gott rykte för det företag som den 
svenska affärspartnern representerar på den japanska marknaden.  
 
Enligt Peppers & Rogers (1999) krävs av affärsmännen att de förbättrar 
interaktionen med sina affärspartner. Vi anser, liksom Peppers & Rogers 
(1999), att affärsmännen på så sätt utvecklar en stark affärsrelation. Detta utgör 
det tredje steget i implementeringsprocessen av relationsmarknadsföringen. Vi 
anser att ett engagemang i affärsrelationen gör att interaktionen mellan de 
japanska och de svenska affärsmännen förbättras. Fortsättningsvis anser vi 
liksom Sandström i Forsgren & Johanson (1992) att de svenska affärsmännen 
bör utveckla rutiner, för att minska risken för problem i affärsrelationen och på 
så vis förbättra interaktionen. Vi anser vidare, liksom Sandström i Forsgren & 
Johanson (1992), att rutinerna bör vara utvecklade med hänsyn till 
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affärsmännens nationella kulturella bakgrunder samt skapa en mall för framtida 
aktiviteter. Genom att affärsmännen vet hur de ska reagera på kommunikation 
och handling i affärsrelationen anser vi att interaktionen kan förbättras.  
 
Detta leder slutligen naturligt in på det fjärde och sista steget i 
implementeringsprocessen, som är att skräddarsy kundlösningar. Alla 
individer är unika. De svenska affärsmännen måste ha en förståelse för de 
japanska affärsmännens behov och anpassa sitt beteende efter individens 
personliga och sociala egenskaper. Vi anser att de japanska affärsmännen 
givetvis även måste anpassa sig efter de svenska affärsmännen, för att 
samarbetet i affärsrelationen ska fungera. Det finns alltså ett krav på båda 
affärspartnerna anpassar sig i affärsrelationen. Vi anser att en skräddarsydd 
kundlösning är extra viktig, då affärsmän möter affärsmän med en annan 
nationell kulturell bakgrund. I affärsrelationer med affärsmän från andra 
nationella kulturer är det svårare att samarbeta, eftersom de nationella kulturella 
olikheterna gör att individerna tänker olika. Skräddarsydda kundlösningar blir 
ett sätt att anpassa sig i affärsrelationen och att överbrygga de nationella 
kulturella olikheterna och mötas på halva vägen.  
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5.3 Syntes av analys 
 
Vi ska nu uppfylla studiens syfte genom att med hjälp av vår modell svara på 
våra två forskningsfrågor. Vi har nu med hjälp av empirins resultat anpassat vår 
modell (se kapitel 3.6 Syntes av referensram) till affärsrelationen mellan 
svenska och japanska affärsmän. 
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I modellens första steg finns ett gap mellan den svenska och den japanska 
kulturen. Vi börjar därför med forskningsfrågan: ”Vilka nationella kulturella 
olikheter är viktiga i relationsbyggandet mellan svenska och japanska 
affärsmän?”. 
 
I vår syntes av referensramen skrev vi att gapet består av olikheter i värderingar 
i de nationella kulturernas byggstenar, Hofstedes dimensioner och dimensionen 
långtids- kontra korttidsperspektiv samt i symboler, hjältar och ritualer, skapade 
i de nationella kulturerna.  
 
I den nationella kulturella byggstenen språk finns betydande olikheter som de 
svenska affärsmännen bör vara medvetna om i affärsrelationen med japanska 
affärsmän. Olikheterna i språket finns både i det verbala och i det icke-verbala 
språket. Då affärsmännen inte talar samma verbala språk är det större risk att det 
icke-verbala språket misstolkas. De svenska affärsmännen upplever svårigheter i 
att tolka de japanska affärsmännens icke-verbala signaler, då japaner har ett föga 
använt kroppsspråk. I Japan läggs dessutom en större vikt vid sammanhanget i 
språket. I affärsrelationen mellan svenska och japanska affärsmän är 
affärsparternas kön, maktbalans och ålder, samt tiden och platsen där 
kommunikationen äger rum avgörande för hur de japanska affärsmännen 
uttrycker sig. Vi anser att svenska affärsmän bör ha kunskap om de japanska 
affärsmännens syn på ålder, kön och maktbalans och hur dessa olikheter 
påverkar kommunikationen, då vi anser att det främst var dessa som påverkade 
sammanhanget i språket. Vi anser att kroppsspråk och sammanhanget i språket 
kring ålder, kön och maktbalans har en tydlig koppling till Hofstedes kulturella 
dimension maktdistans. Om svenska affärsmän har en kunskap om dessa 
faktorer kan de anpassa sitt beteende och sina strategier i affärsrelationen med 
japanska affärsmän och på så sätt undvika missförstånd samt effektivare utnyttja 
affärsrelationens möjligheter. 
 
Vi anser att de nationella kulturella byggstenarna estetik och religion har ägnats 
för lite uppmärksamhet av respondenterna. Detta då vi, som vi tidigare skrev, 
anser att kunskap om och insikt i estetiken kan vara betydelsefullt för tolkandet 
av till exempel affärstitlars symbolik. Vi tror dessutom att religionens inverkan 
på värderingar finns kvar, trots att den svenska och den japanska nationella 
kulturen är relativt sekulariserade. 
 
Den nationella kulturella byggstenen sociala institutioner, vilken innehåller 
synen på mannens och kvinnans roll i samhället, sociala klasser och senioritet, 
visar på nationella kulturella olikheter mellan den svenska och den japanska 
kulturen. Synen på mannens och kvinnans roll i samhället är en tydlig olikhet 
mellan den japanska och den svenska kulturen. Vi anser att synen på mannens 
och kvinnans roll i samhället kan kopplas till Hofstedes dimension maskulinitet 
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kontra femininitet. I Japan har kvinnor ingen framträdande roll inom arbetslivet. 
Även om det i Sverige är självklart att kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter i arbetslivet, anser vi att svenska affärsmän måste acceptera att det 
enligt det japanska synsättet inte är självklart. Värderingar och normer är djupt 
rotade i människor, vilka är bärarna av den nationella kulturen och att ändra 
värderingar och normer tar lång tid, om det ens är möjligt. I mötet med japanska 
affärsmän måste därför svenska affärsmän visa tålamod med de japanska 
värderingarna rörande synen på mannens och kvinnans roll i samhället och 
eventuellt anpassa vem, som från den svenska sidan ska bära huvudansvaret i 
affärsrelationen med japanska affärsmän. Svenskar uppfattas av den japanska 
affärspartnern som ett mer öppet folkslag än japaner. Även om detta är en 
positiv egenskap som japanerna kanske bör ta lärdom av, anser vi att det är 
viktigt att svenska affärsmän är medvetna om denna olikhet och respekterar 
japanernas förhållningssätt i affärsrelationen. 
 
I den japanska kulturen finns det en respekt för individer från högre sociala 
klasser och vid affärsmöten är det dessa individers ord som behandlas 
respektfullt. Individer från lägre sociala klasser talar endast när de blir tilltalade. 
Det är således viktigt att till exempel framhäva affärsmännens affärstitlar på 
visitkort, för att de ska vinna respekt hos sin japanska motpart. Detta tror vi kan 
ge tyngd åt svenska affärsmäns kommunicerade budskap. I den japanska 
kulturen finns även en stor respekt för senioritet. Respekt för senioritet anser vi 
kan kopplas till Hofstedes dimension maktdistans. De svenska affärsmännen 
måste således vara medvetna om att deras positioner inom företagen i Sverige 
ofta motsvaras av äldre personer i japanska företag. Vi anser att det är viktigt för 
att visa respekt för den japanska affärsmannen, att yngre svenska affärsmän är 
försiktiga i sin framtoning. Den yngre svenska affärsmannen bör med tiden och 
under arbetets gång låta den japanska motparten inse vilken kunskap han 
besitter, trots hans, enligt japanskt synsätt, låga ålder.  
 
I den japanska och den svenska kulturen skiljer sig slutligen även synen på 
grupptillhörighet. Japanska affärsmän känner en stark samhörighet med 
företaget och sina manliga kollegor. Detta anser vi visa på att Japan är en 
kollektivistisk kultur. Även om det i Sverige kan verka osjälvständigt att vara 
beroende av en grupp är det viktigt att svenska affärsmän accepterar denna 
nationella kulturella olikhet. Vi anser att svenska affärsmän bör respektera de 
japanska affärsmännens starka grupptillhörighet och inte tvinga de japanska 
affärsmännen att urskilja sig från gruppen, då det skapar en känsla av utsatthet 
hos den japanska affärsmannen. Detta kan i sin tur resultera i svårigheter att 
tolka budskapet i det de japanska affärsmännen uttrycker. Om svenska 
affärsmän lär sig att behandla de japanska affärsmännen som en grupp känner de 
japanska affärsmännen sig tryggare i affärsrelationen, på så vis kan svenska 

 84 



Nationell kultur & Relationsmarknadsföring 
Nationella kulturella olikheters betydelse i affärsrelationer  

mellan svenska och japanska affärsmän  
affärsmän skapa en bättre affärsrelation med sin japanska motpart. Det är 
dessutom viktigt för svenska affärsmän att visa sin tillhörighet i gruppen, detta 
för att bygga långsiktiga affärsrelationer med de japanska affärsmännen. 
 
Vi anser fortsättningsvis, som vi tidigare skrev, att symboler kan kopplas till 
språk (ord till verbalt språk och gester till icke-verbalt språk), hjältar till estetik 
och ritualer till religion. Således anser vi att symboler, hjältar och ritualer är 
betydelsefulla för affärsrelationen. 
 
Respondenterna ansåg att det förutom olikheter i ovanstående nationella 
kulturella byggstenar finns olikheter i synen på beslutsfattande, artighet, gåvor 
och presenter, representation och öppenhet. Den svenska leverantören och den 
japanska affärspartnern hävdade att beslutsfattande skiljer sig åt mellan den 
japanska och den svenska kulturen. Den svenska leverantören berättade att en 
japansk affärsman måste rådfråga sin överordnade, innan han fattar beslut. Även 
detta visar på en större maktdistans i Japan än i Sverige. Den japanska 
affärspartnern berättade vidare att detta medför att det tar lång tid att fatta beslut 
i Japan. De svenska affärsmännen upplever även att de japanska affärsmännen 
uppträder artigare än svenska affärsmän. Detta visar sig i japanernas 
vördnadsfulla sätt att buga och byta visitkort innan affärsmötet. Detta anser vi 
skulle kunna vara ett tecken på osäkerhetsundvikande, då de japanska 
affärsmännen genom affärstiteln på visitkortet vet hur de ska behandla sin 
motpart. Vi anser att svenska affärsmän bör tänka på hur japanska affärsmän 
uppför sig i affärsrelationen och anpassa sitt uppförande efter detta. De svenska 
affärsmännen hävdade att japanska affärsmän dock har en acceptans för svenska 
affärsmäns beteende, men de japanska affärsmännen ansåg att ett artigt beteende 
alltid är uppskattat. Synen på gåvor och presenter skiljer sig fortsättningsvis 
även åt mellan den svenska och den japanska kulturen. I den japanska kulturen 
är gåvor ett inslag i affärsrelationer och en symbol för gemenskap. Svenska 
affärsmän bör därför inte uppfatta gåvor som mutor i affärsrelationen med 
japanska affärsmän. Enligt den svenska kunden har representation en djupare 
innebörd i Japan, då det i Japan kan vara ett sätt att visa på ett intresse för 
affärsrelationen. Den japanska affärspartnern hävdade avslutningsvis att 
svenskar är mer öppna för diskussioner, för andra människor samt för olika 
nationella kulturer. Vi anser att detta kanske är något japanska affärsmän kan 
lära sig av svenska affärsmän.  
 
I vår modells andra steg har relationsmarknadsföring implementerats i 
affärsmännens arbete i affärsrelationen. Vi ska nu därför redogöra för svaret på 
forskningsfrågan: ”På vilket sätt kan svenska affärsmän använda sig av 
relationsmarknadsföring i arbetet att skapa affärsrelationer med japanska 
affärsmän?”. 
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Relationsmarknadsföring anser vi är ett sätt att överbrygga nationella kulturella 
olikheter. De svenska affärsmännen måste därför vara känsliga mot nationella 
kulturella olikheter som influerar tänkande, beteende och beslutsfattande och 
anpassa sig efter dessa i affärsrelationen med de japanska affärsmännen. 
Relationsmarknadsföringen sätter värdet i affärsrelationen och ser varje 
affärsman som unik och intressant. Det innebär att det i 
relationsmarknadsföringen finns ett utrymme för ett personligt engagemang 
mellan affärspartnerna, där de nationella kulturella olikheterna kan accepteras 
och till viss del förstås.  
 
En affärsrelation mellan svenska och japanska affärsmän bör präglas av de 
egenskaper som relationsmarknadsföringen innehåller, det vill säga: samarbete, 
förtroende, lojalitet, engagemang, trygghet, närhet, personliga och sociala 
egenskaper, långsiktighet, rutiner samt harmoni. Relationsmarknadsföringen kan 
implementeras i affärsrelationen genom att både de svenska och de japanska 
affärsmännen i sitt arbete tillämpar de egenskaper som en affärsrelation bör 
innehålla samt att de skapar en förståelse för vad egenskaperna har för betydelse 
i den svenska och den japanska kulturen. Vi anser att en affärsrelation mellan 
svenska och japanska affärsmän kan bli effektiv och värdefull om de svenska 
affärsmännen aktivt arbetar med relationsmarknadsföringens egenskaper. Detta 
är möjligt om affärsmännen är medvetna och har kunskap om de nationella 
kulturella olikheterna. Medvetenheten gör att samarbetet underlättas, genom att 
svenska affärsmän har kunskaper om varför japanska affärsmän beter sig på ett 
annorlunda sätt än svenska affärsmän. Att samarbeta är också ett sätt att 
engagera sig i affärsrelationen, vilket i sin tur leder till ökat förtroende, ökad 
lojalitet och ökad trygghet i affärsrelationen, anser vi. Vidare är även närhet ett 
sätt att skapa trygghet och dessutom ett sätt att minska den kulturella distansen, 
det vill säga olikheter i attityder och värderingar, genom acceptans av den andra 
nationella kulturen i affärsrelationen mellan svenska och japanska affärsmän.  
 
Affärsmännens personliga och sociala egenskaper kommer vidare att påverka 
affärsrelationen. Om affärsmännens personkemi inte stämmer överens försvåras 
samarbetet. De svenska och de japanska affärsmännen har olika syn på vad 
rutiner är. Vi anser att svenska affärsmän måste vara medvetna om denna 
olikhet. Att vara medveten om den andra nationella kulturen är ett sätt att skapa 
en långsiktig affärsrelation. Affärsrelationen bör dessutom präglas av harmoni, 
för att ta lärdom av den japanska affärspartnerns åsikt. För att det ska bli en 
effektiv och fungerande affärsrelation är det, som vi tidigare nämnt, viktigt att 
även den japanska motparten använder sig av relationsmarknadsföringens 
egenskaper. 
 

 86 



Nationell kultur & Relationsmarknadsföring 
Nationella kulturella olikheters betydelse i affärsrelationer  

mellan svenska och japanska affärsmän  
Svenska affärsmän måste vidare vara medvetna om att de är marknadsförare på 
deltid i affärsrelationen med japanska affärsmän, samt att den personliga 
relationen kan vara avgörande för om affärsrelationen ska bli bestående. Det är 
därför viktigt att identifiera sin motpart och utveckla en stark affärsrelation 
genom att interagera med motparten, både under och utanför arbetstid. Om de 
svenska affärsmännen är medvetna om och har en kunskap i den japanska 
kulturen, ökar möjligheten för att den personliga relationen ska fungera, 
eftersom den japanska affärsmannen känner att den svenska affärsmannen är 
engagerad i och prioriterar affärsrelationen. 
 
I vår modells sista steg har de nationella kulturella olikheterna i den japanska 
och den svenska kulturen överbryggats med hjälp av relationsmarknadsföring 
och vi anser att en värdefull affärsrelation mellan svenska och japanska 
affärsmän, innehållande relationsmarknadsföringens egenskaper har utvecklats. 
Vi tror att detta beror på att de svenska och de japanska affärsmännen har 
erhållit en djupare acceptans för varandras nationella kulturella värderingar och 
normer, genom att de har fått en insikt i vilka nationella kulturella olikheter som 
finns mellan den svenska och den japanska kulturen i affärsrelationen. Vi anser 
att relationsmarknadsföring är ett verktyg för att erhålla en insikt i de nationella 
kulturella olikheterna i affärsrelationen. Den insikt som har uppstått gör att de 
nationella kulturerna kan närma sig varandra, trots att de nationella kulturella 
värderingarna kvarstår.  
 
Den svenska och japanska kulturens värderingar och attityder kommer alltså att 
kvarstå, men relationsmarknadsföringen har hjälpt affärsmännen att lära sig att 
acceptera olikheter i värderingar och normer samt skapa förståelse mellan de 
nationella kulturerna Japan och Sverige. Efter teoretiska och empiriska studier 
har vi kommit fram till att det fortfarande finns ett litet gap mellan den svenska 
och den japanska kulturen, trots relationsmarknadsföringens implementering. 
Detta gap symboliserar att olikheter i värderingar mellan de nationella 
kulturerna Japan och Sverige kvarstår. Relationsmarknadsföringen är dock ett 
sätt att acceptera den andra nationella kulturen och acceptansen gör det möjligt 
att samarbeta med en affärsman från den andra nationella kulturen i en 
affärsrelation. Relationsmarknadsföring, med dess egenskaper och betoningen 
på affärsmännens roll som marknadsförare på deltid samt den personliga 
relationen i affärsrelationen är alltså ett sätt att överbrygga nationella kulturella 
olikheter, genom bland annat förståelse, medvetenhet och kunskap för dessa. I 
en affärsrelation över nationella kulturella gränser är det således viktigt med 
relationsmarknadsföring, för att parterna inte ska trampa varandra på tårna i 
affärsrelationens krävande och komplexa dans. 
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6 Slutdiskussion 
 
När vi nu är framme vid uppsatsens avslutande diskussion, frågar vi oss som 
forskare, vilket budskap vår uppsats förmedlar i ett bredare perspektiv.  
 
I uppsatsens inledning skrev vi att dagens globalisering innebär att nationella 
kulturer närmar sig varandra. För företag och affärsmän har detta inneburit att 
deras intressenter befinner sig på en stor geografisk yta. I en globaliserande 
värld möts därför människor från olika nationella kulturer allt oftare. Människor 
influeras vidare av bland annat kulinariska upplevelser samt meddelanden från 
informationsteknologin, genom olika mediala aktörer såsom tidningar, Internet, 
radio och TV. Dessutom är det idag enklare att resa och kommunicera med hjälp 
av en väl utvecklad kommunikationsteknologi. Detta kan få oss att tro att 
människors värderingar och normer blir alltmer homogena. En del forskare 
anser att världen blir alltmer homogen, då det idag går att äta sushi i Malmö, äta 
en hamburgare på McDonald´s i Kuala Lumpur, dricka en Coca-Cola i Kyoto, 
handla kläder på Benetton i Bangkok och köpa en BMW eller en Honda i 
Sevilla. Även om produkterna är lika, symboliserar de olika budskap för 
individer från olika nationella kulturer. Att produkterna accepteras är inte ett sätt 
att ändra värderingar, utan snarare ett uttryck för människans nyfikenhet för det 
som är annorlunda. Mänskliga värderingar och normer varierar alltså mellan 
olika nationella kulturer och även om de produkter vi räknade upp accepteras i 
de flesta länder, innebär inte det att människors värderingar och normer blir mer 
likartade. Som vi tidigare skrev kan vanor sakta förändras, medan värderingar 
och normer kvarstår.  
 
Att värderingar och normer kvarstår, synliggörs i olikheter mellan nationella 
kulturer. Människor från olika nationella kulturer tänker, känner och agerar på 
olika sätt, då de har socialiserats in i skilda nationella kulturer. Det är därför 
omöjligt för människor att upptäcka och förstå olikheters bakomliggande 
betydelser, såvida individerna inte har socialiserats in i den nationella kulturen. 
Detta kan vara ett problem för affärsmän som arbetar med internationella 
kontakter, eftersom de inte kan förstå de bakomliggande betydelserna i de 
nationella kulturella olikheter, som de kommer i kontakt med.  
 
Att etablera relationer med andra människor är fortsättningsvis ett socialt 
beteende och kan för de flesta av oss ses som en naturlig del av vardagen. Vi 
reflekterar därför inte särskilt mycket över hur vi går tillväga i skapandet av 
relationer. Vi anser att relationsmarknadsföring har utvecklats med detta sociala 
beteende som grund och dess karaktäristika känns därför naturliga. Det sociala 
beteendet är naturligt även för affärsmän, då även de är människor och således 
sociala varelser. Då relationer och relationsmarknadsföring kan verka naturligt 
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och självklart, innebär det att deras betydelse lätt förbises. I en globaliserande 
värld etablerar affärsmän allt oftare internationella affärsrelationer. Det är vi 
människor som är bärarna av nationella kulturella värderingar och det är när vi 
människor möts som de nationella kulturella olikheterna visar sig. Affärsmän 
kan därför behöva en påminnelse om vilka beteenden de bör uppvisa i 
affärsrelationer och därför är relationsmarknadsföring användbart för alla 
affärsmän, oavsett om de arbetar med inhemska eller utländska kontakter. 
Olikheter finns nämligen även mellan människor som du och jag. I 
internationella affärsrelationer är det även viktigt att affärsmännen får en 
påminnelse om de nationella kulturella olikheternas betydelse.  
 
Ponera, att vi skulle ha undersökt affärsrelationer mellan andra nationella 
kulturer än Japan och Sverige. Vårt resultat skulle då förmodligen ha sett helt 
annorlunda ut. Om vi till exempel skulle ha gjort en liknande undersökning 
mellan den svenska och den brittiska kulturen, skulle vi inte ha funnit samma 
olikheter i Hofstedes kulturella dimensioner, eftersom affärsmännen 
förmodligen skulle ha påpekat andra olikheter, än vad affärsmännen i vår studie 
gjorde.  Nationella kulturella olikheter i affärsrelationen skulle fortfarande 
finnas kvar och affärsmännen skulle därför inte förstå deras betydelser fullt ut, 
då affärsmännen socialiserats in i olika nationella kulturer. Det är därför viktigt 
att affärsmän som arbetar med internationella kontakter, är medvetna om 
existensen av nationella kulturella olikheter. Samtliga av 
relationsmarknadsföringens egenskaper är således viktiga, men vilka egenskaper 
som särskilt betonas i den unika affärsrelationen beror på affärsmännens 
nationella kulturella bakgrunder.  
  
I vår globala värld finns det således gränser i form av nationella kulturella 
olikheter som skapas i människan, då hon är en bärare av en nationell kultur och 
det innebär svårigheter att tolka de nationella kulturella olikheternas djupare 
innebörd. Eftersom människan är en social varelse skapas ändock internationella 
affärsrelationer och nätverk. Som vi skrev tidigare är människan som social 
varelse beroende av andra människor och hennes vilja att etablera relationer och 
nyfikenhet inför andra människor gör relationsmarknadsföring till en naturlig 
del av hennes relationsbyggande. Hennes nyfikenhet inför det som är 
annorlunda innebär i sin tur att det är möjligt att bygga affärsrelationer över 
nationella kulturella gränser. 
 
 
6.1 Förslag till vidare forskning 
 
I vår studie har vi valt att studera affärsrelationen mellan svenska och 
japanska affärsmän. Då vi menar att nationella kulturella olikheter kan 
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orsaka missförstånd i affärslivet, anser vi att det även är betydelsefullt att 
studera organisationer som är etablerade i ett flertal nationella kulturer. 
Dessa organisationer är förmodligen uppbyggda av individer från olika 
nationella kulturer, vilka således har olika grundantaganden. En 
frågeställning inom en sådan studie skulle kunna vara:  
 
Kan företag utnyttja anställdas olika nationella kulturella bakgrunder, för 
att utveckla en effektiv organisation? 
 
Vidare har vi i vår studie fokuserat på nationella kulturella olikheter i 
affärsrelationen mellan affärsmän. En annan intressant studie skulle därför 
vara att studera marknadsföringssituationen i affärsrelationen mellan ett 
företag och en konsument, med bakgrunder i olika nationella kulturer. En 
frågeställning skulle kunna lyda: 
 
Vilka marknadsföringsanpassningar bör ett företag göra på grund av 
nationella kulturella olikheter? 
 
I vår studie kom vi fram till att språket har en stor inverkan på 
affärsrelationen, då denna nationella kulturella byggsten visade sig 
innehålla många nationella kulturella olikheter. Med anledning av detta 
anser vi slutligen att en intressant studie skulle vara att endast koncentrera 
sig på att studera interkulturell kommunikation i affärsrelationer. En 
frågeställning i en sådan studie skulle vara: 
 
Vilka nationella kulturella olikheter kan skapa svårigheter i 
kommunikationen mellan affärsmän? 
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Bilaga 1 
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      Bilaga 4 
 

Intervjuunderlag 
 
Nationell kultur 
Vilka är de 5 viktigaste nationella kulturella olikheter Du upplever mellan den 
svenska och den japanska kulturen? 
 
Språk 
Har det verbala språket någon betydelse i affärsrelationen? Om ja, i så fall 
vilken? 
Har det icke-verbala språket någon betydelse i affärsrelationen? Om ja, i så fall 
vilken? 
Upplever Du några olikheter i sättet att utrycka sig? Om ja, i så fall vilka? 
Är det som sägs och skrivs det som menas? Om nej, i så fall hur? 
(”Lågsammanhangskultur”) 
Har sammanhanget i språket en betydelse? Om ja, i så fall vilken? 
(”Högsammanhangskultur”) 
 
Estetik 
Har den japanska kulturens estetik någon inverkan på affärsrelation? Om ja, i så 
fall vilken? 
Har symboler (ord, gester, bilder eller objekt) och symbolik någon betydelse i 
affärsrelationen? Om ja, i så fall på vilket sätt? 
Har hjältar någon betydelse i affärsrelationen? Om ja, i så fall på vilket sätt? 
Har ritualer någon betydelse i affärsrelationen? Om ja, i så fall på vilket sätt? 
Har värderingar någon betydelse i affärsrelationen? Om ja, i så fall på vilket 
sätt? 
 
Religion 
Inverkar religion på affärsrelationer? Om ja, i så fall på vilket sätt? 
Speglas religion i värderingar och attityder i affärsrelationen? Om ja, i så fall på 
vilket sätt? 
Spelar klädsel någon roll i affärsrelationen? Om ja, i så fall på vilket sätt? 
Spelar mat någon roll i affärsrelationen? Om ja, i så fall på vilket sätt?  
Spelar olika nationella kulturella beteenden någon roll i affärsrelationen? Om ja, 
i så fall på vilket sätt? 
 
Sociala institutioner 
Inverkar sociala institutioner (social struktur och utbildning) på affärsrelationen? 
Om ja, i så fall på vilket sätt? 
Vilken roll har män och kvinnor i affärsrelationen? 
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Har familjen någon roll i affärsrelationen? Om ja, i så fall på vilket sätt? 
Spelar sociala klasser någon roll i affärsrelationen? Om ja, i så fall på vilket 
sätt? 
Har gruppbeteende någon betydelse i affärsrelationen? Om ja, i så fall på vilket 
sätt? 
Har ålder någon betydelse i affärsrelationen? Om ja, i så fall på vilket sätt? 
 
Maktdistans 
Hur är förhållandet överordnad/underordnad i affärsrelationen? 
Vem har beslutanderätt? Varför? 
 
Osäkerhetsundvikande 
Tolererar ni osäkerhet/tvetydighet i affärsrelationen? 
Tolererar din motpart osäkerhet/tvetydighet i affärsrelationen? 
Finns det några oskrivna/skrivna lagar som påverkar affärsrelationen? 
 
Kollektivism kontra individualism 
Har grupptillhörighet någon betydelse? Om ja, i så fall vilken? 
Hur hanteras konflikter/konfrontationer i affärsrelationen? 
 
Femininitet kontra maskulinitet 
Behandlas män och kvinnor lika i affärsrelationen? Om inte, i så fall hur? 
 
Långtids- kontra korttidsperspektiv 
Anser Du att affärsrelationerna är framtidsorienterande? Varför/varför inte? 
Anser Du det viktigt med en långsiktig affärsrelation? Om ja, varför? 
 
Relationsmarknadsföring 
Vad är en affärsrelation för dig? 
Vilka faktorer är viktiga i en affärsrelation? 
- Samarbete  
- Förtroende  
- Lojalitet 
- Engagemang 
- Trygghet 
- Närhet 
- Personliga och sociala egenskaper 
- Långsiktighet 
- Rutiner 
 
Ser du Dig som en marknadsförare? Varför/varför inte? 
Vad anser Du/japanska affärsmän om att göra affärer med okända affärsmän? 
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Vilken betydelse har personliga relationer/sociala nätverk för affärsrelationen? 
Anpassar Du dig till den japanska kulturen i affärsrelationen? Om ja, i så fall på 
vilket sätt? 
 
Att lära sig kommunicera 
Är det viktigt för affärsrelationen att ha en kunskap om den japanska kulturen? 
Om ja, i så fall varför? 
 
Övrigt 
Har Du något övrigt att tillägga? Tycker Du att vi missat något av betydelse? 
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Bilaga 5 

 
Interview 
 
National culture 
What are the 5 most important differences You have noticed between the 
Japanese and the Swedish culture? 
 
Language 
What is said and written, is that what is meant (verbal language) in Japan? 
What importance has the non-verbal language (body language, gestures, facial 
expressions) in Japan? 
Has the context any importance to what is said and written? If yes, in what way?  
 
Aesthetics 
Has the aesthetics of the Japanese culture any influence on business relations?  
Have symbols, rituals, cultural heroes, values and norms any influence on 
business relations? 
 
Religion 
Does the religion influence values and norms in business relations? If yes, in 
what way?  
Do clothing, food, behaviour have any influence on business relations? If yes, in 
what way?  
 
Social institutions 
Does the Japanese social structure influence business relations? If yes, in what 
way? 
What roles do: men and women, the family, social classes and age play in 
business relations? 
 
Powerdistance 
What importance has the relation of a superior and an inferior in a business 
relation? 
Who makes decisions in a Japanese company? Why? 
 
Uncertainty avoidance 
Do You tolerate uncertainty in a business relation? Why/Why not? 
Does Your Swedish counterparts tolerate uncertainty? If yes, how? 
Do any written or unwritten rules influence the business relation? If yes, can 
You please give some examples?  
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Collectivism contra Individualism 
Is it important with belonging of a group in Japan? If yes, in what way? 
How are conflicts taken care of in business relations in Japan?  
 
Femininity contra Masculinity 
Are men and women treated equally in business relations? How? 
 
Long-term contra short-term time perspective 
Are business relations future oriented? Why/why not? 
 
Relationship marketing  
What is a business relation? 
What aspects are important in a business relation? 
Is it important with personal relations in the business relation? 
Do You adjust to Your Swedish counterpart in business relations? If yes, how?  
Is it important to have knowledge about the Swedish culture? If yes, why? 
 
Additional  
Is there anything additional that You want to add? Have we left anything out? 
 
 

 




