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Sammandrag: 

En allt mera globaliserad värld gör att flera företag söker sig ut på den globala 

marknaden.  Internationaliseringen i sig kan vara en utmaning beroende på vilka 

resurser man har till förfogande. Företag med differentierande fördelar har det ofta 

lättare. Nätverk och relationer spelar en viktig roll gällande internationaliseringen 

samt för fortsatt affärsarbete. Genom att erbjuda bra service och bra upplevelser kan 

man bygga på relationerna. Affärsbeteende och kommunikation blir mera komplex 

internationellt. Dessa kulturskillnader bör företag ta i beaktande för att nå framgång. 

Syftet med avhandlingen är att beskriva hur internationellt affärsbeteende och 

internationell affärskommunikation skiljer sig åt, samt hur global affärshandel kan 

påverkas av kulturskillnaderna. Genom att ha intervjuat tio personer från företaget 

Lumi Technologies Ltd. har jag kunnat få en bild av hur affärskommunikationen tas an 

hos dem och hur de ser på kulturskillnaderna.  

Det visade sig att de inte ansåg att kultur är det som mest påverkade deras 

internationella arbete utan mera vem personen i andra ändan är. Är det en direkt kund 

eller en mellan hand, vad dennes personlighet är, vilka intressen personen har m.m. 

Att skapa en personlig relation på kundens villkor var något som de ansåg spela större 

roll, trots att de nog poängterade att det är viktigt att hålla i minne att man är från 

olika kulturer, så kommunikationen samt affärsprocesserna ser då självfallet olika ut.  

Nyckelord: Internationalisering, globalisering, relationer, affärsbeteende, 

affärkommunikation, kulturella skillnader 
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1 INLEDNING 

Aldrig tidigare har världen varit så attraktiv för företag som den är idag. Dagens värld 

är fylld med intressanta och nya möjligheter för företag som vill ut på den globala 

marknaden. I denna marknadsorienterade värld som vi lever i nu sätter man mindre 

och mindre focus på skillnaden mellan den egna marknaden och den utländska 

marknaden.  Linjerna kring länderna suddas ut och blir mindre skarpa ju fler företag 

som expanderar utanför den egna marknaden. (Hisrich, 2010) Globalisering är ett 

fenomen som har vuxit och blivit modernt inom företag. Det anses nästan som en 

själklarhet för företag att internationaliseras när de vill få tillväxt samt hitta nya 

markander och kunder.  

Globalisering och en allt mera sammankopplad värld gör att många företag strävar 

efter att expandera deras försäljning till utländska marknader. De strategiska beslut 

som tas inom företaget kallas för proaktiva internationaliseringsmotiv. Dessa baserar 

sig på de möjligheter som existerar på nya marknader samt av ledningens entusiasm att 

söka sig utomlands. Proaktiva motiveringar till internationalisering kan vara företagets 

unika produkter, teknologiska fördelar eller bättre lönsamhet. Även ledningens 

attityder och personligheter kan vara en proaktiv motivering. (Andersson 2000, 

Czinkota & Ronkainen 1995, Hollensen 1998, Manolova, Brush, Edelman & Greene 

2002 )  

Ett företag kan också påbörja verksamhet utomlands på grund av 

marknadsomständigheter, så som överproduktion, konkurrens, minskad försäljning 

eller närheten till kunder och psykisk distans. Detta kallas för reaktiva motiv, eftersom 

att företaget inte aktivt strävar till internationalisering. (Czinkota & Ronkainen 1995, 

Hollsten 1998) Proaktiva motiv och reaktiva motiv skiljer sig åt genom att de antingen 

drar med företaget på utländska marknader eller driver ut dem. Det krävs dock flera 

faktorer som påverkar innan företaget tar några strategiska beslut åt endera riktningen. 

(Hollensen 2007) 

Det finns både interna och externa orsaker för ett företag att vilja internationaliseras. 

En av dessa orsaker kan vara att en expansion till en internationell marknad kan 

erbjuda nya och mera lönsamma marknader, höja företagets konkurrenskraft och 

underlätta tillgången för nya idéer, innovationer och den nyaste teknologin. 

Internationalisering kräver förberedelse för att vara framgångsrik. Avanserad planering 
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har visat sig vara viktigt för att lyckas som nytt internationellt företag. (Czinkota & 

Ronkainen 2007, Hollensen 2007) 

Många företag ser investeringar i andra länder som en möjlighet till framtida tillväxt 

för både företaget och hela världsmarknaden. Utländska marknader och speciellt 

utvecklingsländerna är attraktiva för företag som vill utvidga sin affärsrörelse 

internationellt och skapa en stark marknadsposition allt eftersom ländernas ekonomi 

ändras. Globala företag skapar fler arbetsmöjligheter runt om i världen. (Hisrich, 2010) 

Internationalisering bygger på flera olika steg. I början av 

internationaliseringsprocessen är det lönsamt för företagen att ta vara på möjligheten 

att lära sig om affärsklimatet, utveckla nya nätverk och relationer och fundera på att 

utveckla ett brand för framtiden. (Czinkota & Ronkainen 2007) 

Internationella företagare driver detta framåt eftersom att de besitter egenskapen att 

alltid vilja gå ett steg längre. De har en anda som inte slocknar vid första bakslaget och 

har en förmåga att se möjligheter där ingen annan ser dem. De har en vilja att uppnå 

sina visioner samt en förmåga att få dem att uppfyllas. De har en hög tolerans nivå och 

vet vad som är viktigt för att lyckas gå vidare. (Hisrich, 2010)  

För företag är relationer och nätverk alltid viktiga, men dessa kommer ännu mera i 

fokus när man rör sig på den internationella marknaden. Ett starkt nätverk och bra 

relationer till människor kan komma att vara A och O i stadiet när man går in på de 

olika marknaderna samt efter att man har etablerat sig där. Dessa mäniskor kan 

komma att bli anställda, företags partners, rådgivare, investerare eller kunder.  

På den internationella marknaden måste företagen reagera snabbar på vad 

konkurrenterna gör för att själva kunna vara lönsamma och konkurrenskraftiga. 

Kokurrensfördelar kan skapas genom att analysera marknaden rätt och komma på nya 

idéer och lösningar innan konkurrenterna gör det. (Czinkota & Ronkainen 2007) 

Företag använder olika typer av konkurrensmedel och strategier för att nå framgång. 

Ett känt redskap inom marknadsföringsteorin är McCarthys traditionella 

marknadsföringsmix eller de 4P: produkt, pris, plats och påverkan. Det har kommit 

flera modifieringar av modellen för att den skall få bättre passform till dagens värld. 

Inom relationsmarknadsföringen har 4C uppkommit och påvisar att man är mera 

intresserad av relationen mellan företag och kund. (Kotler 2002) På senare tid har även 

4E uppkommit och denna modell visar att företagen fokuserar mera på 

kundupplevelserna. (ogilvy.com) En annan modell som är relevant att ta upp i denna 
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diskussion är affärs logik och mera specifikt den service dominanta logiken (Vargo & 

Lusch 2004). Dessa olika modeller ger en bra grund när man startar upp på en ny 

marknad. Förutom dessa komponenter måste man också ta ställning till vem ens 

kunder är. Ofta har företag samma kundgrupp som de har i hemlandet, men sättet att 

nå ut till kunderna kan vara ett helt annat. Beroende på om företaget har business to 

business eller business to consumer ändras tillvägagångssättet och 

marknadsföringsmixen.  

Internationalisering är ett ämne som studerats mycket, men först på 90-talet har man 

börjat fokusera om internationalisering av små företag. Små företag är särskilt viktiga i 

Finland eftersom att små- och mikroföretag utgör över 90 % av alla företag i landet. 

(OECD 2008) Ett bra exempel på ett litet företag som lyckats ta sig ut på den 

internationella marknaden och nå ut till den globala marknaden är Lumi Technologies 

Ltd. Detta företag kommer att representera case företaget som undersöks i detta arbete.  

 

1.1 Problemdiskussion 

Ett mera vanligt fenomen i dagens värld är att företag söker sig till internationella 

marknader redan kort efter att de grundats, vilket innebär att flera av dem fortfarande 

är relativt små. Detta pekar mot att företagens storlek inte påverkar på 

internationaliseringen (Knight, Madsen, Servais & Rasmussen 2004, McDougall & 

Oviatt 1994, Andersson, Gabrielsson & Wictor 2004, Bilkey & Tesar 1977). Många 

företagare finner det dock utmanande att utvidga sitt företag både på den egna 

marknaden men speciellt på den internationella marknaden. En företagare måste ta till 

sin egen ledningsförmåga och identifiera vilka metoder som passar bäst på den 

nationella marknaden och vad som lämpar sig bättre på den internationella. Företagare 

måste effektivt leda dessa förändringar så att företaget, dess organisation, strategi och 

tjänster anpassas till den nya marknaden. Genom att få försäljningen att fungera både 

på hemma marknaden och globalt får företaget möjligheten att växa. (Hisrich, 2010) 

Ett kunskapsintensivt företag kan ha nytta av att det största arbetet görs på den 

intellektuella nivån, kunskapen är den viktigaste resursen.  (Prashantham 2008) Case 

företaget Lumi Technologies Ltd. strävar efter att utveckla sin kunskap och sin 

teknologi konstant, för att hitta den bästa lösningen som möjligt för sina kunder.  



4 
  

 

Någonting som är väldigt viktigt inom affärsvärlden är kommunikationen, detta gäller 

både internt och externt. Ett företags kommunikationsförmåga kan vara avgörande i till 

exempel om ett avtal blir överrenskommet eller inte. När ett företag internationaliseras 

blir affärskommunikationens roll ännu viktigare för att man skall nå framgång. En 

företagare som är social och har bra kommunikations förmåga kanske finner sig ha 

nytta av detta på den utländska marknaden. Skillnader i länders olika kulturer kan 

komma att påverka kommunikation på flera olika sätt, som ett exempel kan 

kroppsspråket variera mycket mellan olika länder. Frågor som kan komma mot är hur 

fungerar den internationella affärskommunikationen? Vad skiljer mellan vår kultur och 

de utländska kulturerna? Läggs saker fram på att annat sätt och hur är det med 

språkskillnader? Hur skapar man en relation och hur uppehåller man den när man 

kanske är helt olika varandra? Med tanke på att man har att göra med människor och 

företag som kommer från en helt annan kultur än den man själv är från måste man 

försöka sätta sig in i den andres skor och försöka få fram vad man tror att denne vill 

höra och vad denne är lyhörd till. Företag finner ofta att det finns stora möjligheter 

med att utvidgas, men utmaningarna som kommer mot kan även de vara många. 

I detta arbete kommer fokusen att ligga hur de kulturella skillnaderna uppfattas och på 

vilket sätt de kan påverka affärskommunikationen och ett företags framgång. Lumi 

Technologies Ltd. är ett företag som varit internationellt sedan 2008 och fortsätter att 

växa hela tiden. De har känt på hur det är att gå ut på den utländska marknaden med 

de små resurser som ett litet företag har och erfarit en snabb tillväxt varje år sedan 

dess. De en stark deltagare på världsmarknaden och ett bra företag att göra denna 

studie om.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att beskriva hur internationellt affärsbeteende och 

internationell affärskommunikation skiljer sig åt beroende på var i världen man är, 

samt hur global affärshandel kan påverkas av kulturskillnaderna. I arbetet behandlas 

relationens olika stadium och hur man upprätthåller och bygger på denna relation. 

Eftersom att företag allt mera går över landsgränser och har verksamhet internationellt 

blir detta ett ämne som blir mera aktuellt och attraktivt för företag att ha kunskap om. 

Genom att intervjua personer inom ett företag som redan har genomgått detta under en 

tid och ännu växer globalt kan man få mera praktiska svar.  
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1.3 Avgränsningar 

Inom mitt valda ämne finns det mycket tidigare forskning samt många olika 

möjligheter att fokusera arbetet på. Det är ett väldigt brett ämne som kan vara svårt att 

avgränsa. Eftersom att ämnen som internationalisering, affärsbeteende, internationell 

kommunikation och kulturella skillnader är så breda måste en gräns dras någonstans, 

trots att man skulle vilja ta med mera. Jag har valt att först fokusera på att skriva en 

sammanfattning om internationalisering och dess process, för att sedan gå vidare till 

att diskutera kulturella skillnader som finns världen över, samt hur affärsbeteende och 

kommunikation skiljer sig åt beroende på var i världen man är.  

Inom ramarna för dessa skillnader finns oändligt med information som omöjligt skulle 

kunna behandlas i detta arbete. Därav har ett antal författares tankar kring dessa 

skillnader tagits mera i fokus, så som till exempel Gesteland och Lewis, och jämförts 

ytterligare med andra författares tankar kring samma ämnen. Exempel på sådant som 

inte specifikt tagits med är hur personers kön eller ålder kan påverka 

kommunikationen i olika kulturer. Inom ramarna för internationalisering och 

internationellt arbete finns även mycket annat som påverkar än kulturella skillnader, 

men dessa tas inte heller i beaktande i detta arbete, så som skatter, lagar, politik, 

religion och statsskick. 

 

1.4 Definitioner av centrala begrepp 

Små företag - Definitionerna på små företag är flera och beroende på var i världen man 

befinner sig. I EU definieras ett företag med mindre än 50 anställda som ett litet 

företag, medan man i USA räknar att ett litet - medium stort företag har mindre än 500 

anställda. Den mest allmänna definitionen på en liten firma om man ser på tidigare 

forskningar är ofta ett företag med mindre än 100 anställda. (Prashantham 2008) 

Små kunskapsintensiva företag - ett företag där det mesta arbetet görs på intellektuell 

nivå och var väl kvalificerade anställda utgör den största delen av arbetskraften. 

(Alvesson 2009). Elkjaer (2000) definierar små kunskapsintensiva företag (SKIF) som 

ett företag av kunskapsarbetare var människornas kompetenser är den största 

tillgången. Robertson och Hammersley (2000) definierar det som ett företag som alltid 

har varit i branschen att hantera kunskap. Kunskap är deras huvudsakliga tillgång och 

källa till konkurrensfördel. Autio (2000) definierar det som: omfattningen av hur ett 
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företag är beroende av att kunskapen finns inne i all dess aktiviteter som en källa för 

konkurrenskraftiga fördelar. Alla dessa definitioner ser man har grund och botten i 

samma antagande om hur ett litet kunskaps intensiva företag fokuserar på kvaliteten av 

de anställda de har. (Prashantham 2008) 

Internationalisering – innebär att ett företag har verksamhet i flera olika länder ut i 

världen, men att dessa oftast är begränsade till ett specifikt område. T.ex. om man har 

affärsverksamhet endast inom Europa.  (Hollensen 2007)  

Kultur – olika sätt att leva som är uppbyggda av grupper av människor som för vidare 

ner från generation till generation. (Keegan & Green 2011) 

Beteende – innefattar allmänmänskliga beteenden (gemensamt för alla oavsett 

kulturell bakgrund), sociala beteendet (det vi lär oss under vår uppväxt och som 

påverkas av vår kultur), samt Individuella beteendet (där våra olika personligheter 

kommer till uttryck). (Beckman & Forsling 2009) 

Interkulturell kommunikation - en process där information sänds och mottas av 

människor med olika kulturell bakgrund, vilket kan leda till att verbal och ickeverbal 

kommunikation uppfattas olika. (Thill & Bovée 2011, Neuliep 2009, Ting-Toomey 

1999) 

Service-dominant logik - ser att värdet fås genom kundernas upplevelser över tiden, 

man focuserar mera på att gemensamt skapa upplevelser och bygga på relationer. 

(Payne & Storbacka & Frow 2008)  

Globalisering – Reflekterar trenden av att företag köper, säljer och distribuerar 

produkter och tjänster i de flesta länder och områden i världen.  (Hollensen 2007) 

 

1.5 Arbetets upplägg 

Arbetet inleds med en kort diskussion gällande internationalisering, och vad som kan 

anses vara viktigt att ta i beaktande under denna process. Relevanta frågeställningar tas 

upp angående vad företag kan stöta på och bör tänka på. Arbetets syfte och 

avgränsningar presenteras samt definitioner av centrala begrepp.  Kapitlet avslutas 

med att beskriva arbetets uppläggning.  
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Kapitel två inleds med att ta upp grundläggande information angående hur 

internationaliseringsprocessen ändrats över tid. Olika modeller tas upp som är 

relevanta inom internationalisering samt relationer uppbyggande Vikten av nätverk 

och relationer diskuteras. Olika typer av snabbt globaliserande företag tas upp samt 

relevanta ämnen angående global närvaro.  

I Kapitel tre bearbetas de olika kulturella skillnaderna med betoning på affärsbeteende 

och kommunikation (både kroppsspråk och muntligt tal).  En kort sammanfattning 

med en egen modell redogörs för efter det för att få en bättre översikt. Diskussionen 

fortsätter kring hur kommunikationen kan användas för att bilda relationer. Till sist tas 

språkets betydelse upp, samt olika kommunikationsverktyg och effekten av 

konsumentdominerad marknadskommunikation. 

Kapitel fyra redogör för hur undersökningen skall genomföras. Arbetets empiriska del 

baserar sig på kvalitativa intervjuer med väl utvalda respondenter. Valet av 

respondenter och intervjun motiveras. Arbetets reliabilitet, validitet samt 

generaliserbarhet tas upp. Denna form av undersökning lämpade sig för att komma 

mera in på djupet gällande företags påverkan samt ställning till kulturella skillnader 

inom internationell affärshandel.  

Kapitel fem presenterar Case företaget Lumi Technologies Ltd. Företagets historik 

sammanfattas samt företagets olika verksamhetsområden presenteras. Kort tas 

statistisk information upp.  

Kapitel sex tar först upp en snabb analys över respondenterna. Sedan presenteras 

respondenternas åsikter angående internationell affärskommunikation gentemot 

varandra på en kontinental nivå. Resultaten analyseras och sätts samman samt tolkas 

och jämförs med den tidigare presenterade teorin, för att kunna redogöra för dess 

praktiska användbarhet.  

Kapitel sju är det avslutande kapitlet. Här sammanfattas resultaten och knyts samman 

med det tidigare nämnda syftet. Diskussioner kring fortsatt forskning tas även upp i 

denna del.  
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2 INTERNATIONALISERING 

Internationalisering inträffar när företag väljer att expanderar sin forskning och 

utveckling, försäljning eller annan affärsverksamhet till utländska marknader. I många 

större företag sker internationaliseringen i en relativt fortlöpande form, där företaget 

stegvis genomför olika utvidgnings processer i olika länder samtidigt över en viss tid. 

Små företag i sin tur har en relativt diskret internationaliserings process, där ledningen 

tar i beaktande alla internationella satsningar som skilda och individuella. 

Internationaliseringsprocessen sker ofta i flera olika steg och grundar sig på olika 

motiv. (Hollensen 2007)  

Innan internationaliseringen påbörjas använder ledningen i företag sig av information 

för att uppnå tillräcklig kunskap för att initiera internationaliseringen. För det första 

måste företaget ha motiv för att söka sig till utländska marknader, dessa kan vara både 

proaktiva eller reaktiva. Figur 1 visar hur Hollensens delar upp de proaktiva och 

reaktiva motiven. (Hollensen 2007)  

 

Figur 1 – Motiv för internationalisering 

 
De proaktiva motiven representerar försök till strategiförrändringa, baserad på 

företagets intresse i att utnyttja unika kompetenser, såsom kunskap inom teknologi, 

eller marknadsmöjligheter. Exempel på proaktiva motiv kan vara skatteförmåner eller 

en unik produkt. Reaktiva motiv kan visa på att företaget reagerar på tryck eller hot på 

Proaktiva motiv 

•vinst och tillväxt mål 
 

• ledningens önskan 
 

• teknisk kompetense / unik produkt 
 

•utländska marknadmöjligheter / 
marknadsinformation 
 

•stordriftsfördelar 
 

•skatteförmåner 

Reaktiva motiv 

•konkurrenstryck 
 

•hemma marknaden är lättad och mättad 
 

•överproduktion / överkapasitet 
 

•oönskade utländska order 
 

•utvidga försäljning av säsongsprodukter 
 

•närhet till internationella kunder / 
psykologisk distans 



9 
  

 

hemmamarknaden eller den utländska marknaden och justerar sig passivt mot dem 

genom att ändra sina aktiviteter över tid. Exempel på reaktiva motiv kan vara 

överproduktion eller mättad hemma marknad.   

 

2.1 Historisk utveckling av internationaliseringsprocesser 

Generell marknadsföringsteori inspirerade till de första teorierna inom 

internationalisering.  Senare behandlade internationalisering valet mellan export och 

utländska direkt investeringar. Under de senaste 10-15 åren har det varit mycket fokus 

på internationalisering i nätverk där företagen har olika relationer till inte bara kunder 

utan även andra aktörer på marknaden. (Hollensen 2007) I detta kapitel kommer dessa 

olika teorier att kort tas upp och förklaras, detta för att man skall få en översikt över 

hur utvecklingen har framskridit under åren.  

Traditionella marknadsföringsstrategier. Penrose traditionen från 1959 reflekterar 

den traditionella marknadsföringens fokus på företagets kärnkompetenser 

kombinerade med möjligheter på den utländska marknaden.  Den kostnadsbaserade 

synen av denna tradition föreslår att företaget måste ha en kompenserande fördel i 

syfte att övervinna kostnaden för utländskheten. Detta ledde till identifieringen av att 

tekniska och marknadsförings färdigheter ansågs vara nyckel element för ett 

framgångsrikt inträde på den utländska marknaden. (Hollensen 2007, Prahalad & 

Hamel 1990) 

Livscykel konceptet för internationell handel. Sekventiella lägen för 

internationalisering infördes när Vernon introducerade sin produkt cykel hypotes 1966. 

I denna går företag först igenom en exportfas innan de går vidare till först en 

marknadsorienterad utländsk direkt investering och sedan till en mera kostnads 

orienterad utländsk direkt investering.  Teknologi och marknadsförings faktorer 

kombineras för att förklara standardisering, vilket driver till val av lokalisering.  

Vernons hypotes är att procedurer i de industriella länderna är närmare marknader, 

därav skall även produktionsanläggningarna finnas där. Högre efterfrågan bildar en 

viss standardisering och massproduktion blir en skalfördelar. I detta stadie utbyts oro 

över produktions kostnader mot oro över produktanpassning.  Utvecklingsländerna 

erbjuder en konkurrensfördel som produktions plats när man väl har standardiserade 

produkter. (Hollensen 2007) 
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Uppsala modellen.  Den skandinaviska modellen föreslår ett systematiskt mönster för 

inträde till flera på varandra följande utländska marknader. Sammankopplat med detta 

tillkommer ett progressivt starkare engagemang till varje marknad. I tankesättet inom 

Uppsala skolan är ökat engagemanget speciellt viktigt.  (Johansson och Vahlne 1977) 

Den största konekvensen av att använda Uppsala modellen är att företagen tenderar att 

höja sitt engagemang gentemot de utländska marknaderna allt eftersom erfarenheten 

ökar. Valet av ytterligare flera marknader väljs i ökande takt över tid. Marknaderna 

väljs utgående från att minimera riskerna för företaget, genom att välja ingång i 

marknader med liten mental distans kan man välja metoder som medför färre risker. 

(Johanson & Vahlne 1977, Hollensen 2007) 

Internationaliserings-/transaktionskostnads metoden. I början av 70-talet var sådana 

former av internationalisering så som licensering inte intressant för företag. Detta 

ändrades i 1976 när Buckley och Casson tog upp alternativet av licensering som ett 

alternativ att nå ut till kunder utomlands.  Joint venture ansågs inte uttryckligen vara 

ett alternativ innan mitten av 80-talet. Vid marknads inträde märks det betydande 

värdet av licensering om man jämför marknadsbaserade och företagsbaserad lösningar. 

Internationaliseringen kräver två självständiga beslut angående lokalisering och styre. 

(Hollensen 2007) 

Dunning’s eklektisk metod. Metoden syftar till att företags internationella aktiviteter 

måste förklaras genom flera ekonomiska teorier. Metoden som uppkommit 1988 syftar 

till att det krävs tre faktorer för att ett företag skall kunna verka på den internationella 

marknaden: ägande fördelar, lokaliseringsfördelar och internationaliseringsfördelar. 

(Hollensen 2007) 

Nätverks metoden. I denna metod ser man på företaget som en del av en helhet av den 

internationella marknaden och inte som en enskild aktör. Varje enskilt företag är 

beroende av de andra företagens resurser. De nationella relationerna ett företag har 

kan de även dra nytta av när de tar valet att utvidga sin verksamhet till de 

internationella marknaderna. (Hollensen 2007) 

Skillnader mellan kulturell distans och mental distans. Kulturell distans syftar till hur 

stora skillnader det är mellan olika länders kulturella värderingar. Mental distans är 

den enskilda företagsledarens uppfattning angående skillnader mellan den egna och 

den utländska markanden. Den är en subjektiv analys av verkligheten och går därför 
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inte att mäta. Det är av vikt att företagsledaren kan se skillnad mellan dessa två för att 

kunna förbättra sin egen prestation. (Hollensen 2007, Sousa & Bradley 2006) 

Som man kan se genom dessa teorier har de utvecklats mycket på grund av att 

världsekonomin blivit mera internationell och global. Detta är något som inte kommer 

att sluta utan fortsätter att växa kontinuerligt. Företag har motiv att växa och viljan att 

söka sig ut i världen.  

 

2.2 Globalisering och internationalisering 

Internationaliserande företag har ofta någon sorts fördel gentemot andra företag som 

gör att de kan söka sig till andra marknader och lyckas.  Som ett litet företag har man 

mindre förutsättningar att lyckas från början än vad större företag har. Dels på grund 

av ekonomiska aspekter men dels även på grund av eventuellt färre relationer till 

utlandet. Därför är det av större vikt för dessa företag att ha en skalfördel gentemot 

andra. I detta kapitel tas först upp några av de attribut ett företag kan besitta genom att 

vara snabbt ute på den globala marknaden eller genom att skapa sig skalfördelar 

gentemot andra företag. Senare följer en diskussion om global närvaro samt utveckling. 

2.2.1 Typer av företag som globaliseras snabbt 

Born Globals, Prime Movers och SKIFs (små kunskaps intensiva företag) är några av de 

typer av företag som globaliseras snabbt och har en eller fler fördelar gentemot andra 

företag.  

2.2.1.1 Born globals 

Företag som påbörjar verksamhet i utlandet samtidigt som de grundas eller kort efter 

de grundats benämns idag termen born globals. Tidigare benämningar för dessa 

företag har varit bland annat high-technology firms, global start-ups eller instant 

international. Dessa företag strävar efter att skapa tillväxt på den globala marknaden 

och planerar sitt utbud efter det. (Luostarinen & Gabrielsson 2002)  

Chetty och Campbell-Hunt (2004) karaktäriserar dessa små företag som att ha 

företagaranda, med ledande högteknologiskt utbud och mindre än 500 anställda. 

McDougall och Oviatt (1994) definierar dem som en organisation som redan från start 

söker efter konkurrensfördelar genom att använda sig av resurser och försäljning i ett 
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flertal länder. Born global förtag anses finnas inom industrier med snabba innovationer 

och högteknologi. Högt utvecklade system, hög know-how och hög service 

karaktäriserar dem. (Knight, Madsen & Servais 2004) 

Enligt McDougall och Oviatt (1994) har born globals motivering till internationaliseras 

proaktiv. Detta innebär med andra ord att deras strategi är riktad mot 

internationalisering. En faktor som speciellt påverkar denna snabba 

internationalisering är företagarens mentalitet och vision att driva företaget mot 

utländska marknader. Chetty och Campbell-Hunt (2004) tar upp att 

internationaliseringen av born globals är strategisk och att företagarna ofta ser på hela 

världen som en stor marknad. De vill inte begränsa sin verksamhet utan vara mera fria. 

En annan orsak till att avsiktligen internationaliseras snabb bland born globals kan 

vara en liten eller isolerad hemmamarknad. Högteknologiska företag förekommer ofta 

inom de större marknaderna. (Andersson & Wictor 2003) 

På den internationella marknaden strävar born globals efter att få en tillväxt genom att 

erbjuda högt specialiserade varor inom vissa nischmarknader. Erfarenhet och kunskap 

ses som en stor fördel inom dessa företag. Utbildning, kunskap genom erfarenhet, 

kunskap om internationalisering dessa gynnar alla företaget och dess möjligheter på 

utländska marknader. Kommunikationsteknologi, så som internet och e-mail, 

underlättar för inlärning och bedrivande av verksamhet trots distans. (Chetty & 

Campbell-Hunt 2004) 

Born globals har lättare att internationaliseras än äldre företag. Äldre företag har ofta 

inlärda rutiner som kan vara svåra att ändra på när man söker sig till nya marknader. 

Nya företag har på det sättet en fördel genom att de är mera flexibla och öppna för nya 

möjligheter och är på det sättet mycket snabbare än sina motparter. (Knight, Madsen & 

Servais 2004) 

2.2.1.2 Prime movers 

Prime mover syftar till ett företag som är först inom något. Enligt Ramirez och Wallin 

(2000) skapar de förändringar, bryter mark och tvingar andra att följa efter. Ett företag 

måste identifiera vad deras unika kompetens och kunnande är och bygga sin affärside 

runt det. De kan vara först inom en specifik teknologi, eller först med en produkt. De 

har med denna kompetens en förmåga att ställa om en hel bransch. De har skapat en 

skalfördel som andra företag måste ta ikapp för att hinna med.  
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Dessa Prime movers har en fördel av att vara först ut på en tillväxtmarknad med något 

nytt, med tanke på att de är de enda på marknaden för tillfället. Det kan dock vara 

tungt för ett företag att vara prime mover med tanke på att de måste marknadsföra sig 

mycket och göra sig synliga på marknaden för att kunna dra nytta av skalfördelen. 

Frågan företag måste ställa sig är: vill de ställa om eller vill de bli omställda? Det är 

väsentligt för företagen att kunna ta sin unika kompetens och kunna erbjuda den på ett 

sätt som är fördelaktigt för både kunderna och företaget.  Nyckeln i allt detta är att 

sedan snabbt ha en förmåga att effektivt exploatera marknaden. (Ramirez 2000) 

2.2.1.3 Små kunskapsintensiva företag 

Small knowledge-intensive firm – is one that has fewer than 100 

employees, the majority of whom comprise a highly qualified workforce 

which is its most important resource and is engaged in knowledge work – 

meaning that knowledge is inherent in the firm’s main activities – as its 

central preoccupation. (Prashantham 2008:16) 

Genom att se på definitionen av små kunskapsintensiva företag kan man urskilja att det 

finn fyra komponenter som påverkar på internationaliseringen av ett sådant företag 

och dessa är: storleken, kunskapsintensivitet, miljö samt företagaren. (Prashantham 

2008)  

Små företag har tre karaktäristiska drag som står mera ut än andra: dess innovation, 

dess informella karaktär och dess interaktions förmåga. Dessa företag spelar en stor 

roll inom innovationen och har blivit kallade förändringarnas agenter, grundare till 

radikala innovationer och bärare på nya idéer. De tenderar att specialisera sig inom en 

speciell nisch, vilket också kan komma att leda deras internationalisering. De har ofta 

inte tillgång till så mycket resurser och ser därför externa kontakter och relationer som 

oerhört viktiga och kan vara avgörande för företaget, samt att de kan underlätta när det 

gäller kunskapsbyggandet i det mindre företaget och därmed skapas mera 

innovationer.  Dessa kontakter kan finnas inom de regionala nätverken och kan leda till 

ny information, nya resurser och rörlighet mellan företagens anställda. (Prashantham 

2008)  

Kunskapsintensiva företag har en benägenhet att vara born globals, vilket betyder att 

de är nästan redan färdigt internationella från början. Dessa kunskapsintensiva företag 

har ofta en väldigt utspridd marknad geografiskt, som dock ändå oftast är 
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koncentrerade till tre marknader: Nord Amerika, västra Europa samt Japan. Därav 

tenderar de också att fokusera på en global nisch för att stanna konkurrenskraftiga. 

Motivationen för att internationaliseras snabbt är tydlig. Företagen har utgjort flera av 

de fall som internationaliserats på detta sätt och de har inte bara blivit omnämnda som 

born globals utan även new international ventures och global startup. (Prashantham 

2008) 

 

 

 

Figur 2 – Faktorer som påverkar internationalisering av små kunskapsintensiva företag. 

 

Små kunskapsintensiva företag arbetar inom en snabbt växande miljö. Snabbt 

utvecklande teknologi, höjer på forskningskostnader och kortar av produktens 

livscykel. Detta för med sig en osäkerhet som till exempel fabriker inte behöver oroa sig 

för. Betydelsen av nätverk framhävs mycket mera på en marknad som denna. Eftersom 

den snabbt förändrande miljön kan påverka företagets möjlighet att tjäna på teknologin 

söker de sig till strategiska allianser. Flera av dessa företag internationaliserar sig 

eftersom de följer efter sina nuvarande kunder som har gått ut på den internationella 

marknaden. (Jones, Dimitratos, Fletcher, Young 2009) SKIFs arbetar allt som oftast på 

en marknad som är väldigt konkurrenskraftig. För att skydda sina kunskapsbaserade 

resurser tar de hjälp av sina nätverk och allianser när de tar sig in på de nya 

marknaderna. En konkurrenskraftig marknad kan också vara till fördel för företaget 

eftersom att det driver dem till nya innovationer. (Prashantham 2008) 

Trots att man inte kan säga att ett visst personlighetsdrag gör att man är en företagare, 

kan man se att företagare har liknande affärsmässiga karakteristiska drag som driver 

dem att internationaliseras. Speciellt tre av dessa utmärker sig mera: hans eller hennes 
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kunskap, syfte och avsikt samt nätverk. Företagarens speciella kunskap inom det 

tekniska området bestämmer långt vilken nisch företaget håller sig inom. Medan han 

eller hennes personliga kunskap bestämmer mera vilken marknad de skall arbeta på, 

ingångs sätt och när de skall gå in på nya marknader. Personliga kunskapen kan vara 

allt från egen internationell erfarenhet till språkkunskaper. Med företagarens syfte 

menas hans eller hennes strategiska och internationella inriktning, det så kallade 

globala tankesättet som finns. Företagarens nätverk för med sig erfarenheter och 

kontakter som påverkar företagets position och nya potentiella kontakter. 

(Prashantham 2008) 

Det finns flera olika definitioner på internationellt företagande. Några av de författare 

som har tagit upp dessa är Hisrich och McDougall & Oviatt. 

 

“International entrepreneur is the process of an entrepreneur conducting 

business activities across national boundaries.” (Hisrich, 2010:9)  

 

När en företagare utför sin business modell i fler än ett land, föds internationellt 

företagande. McDougall & Oviatts (2003) definition på internationellt företagande är:  

 

“A combination of innovative, proactive, and risk-seeking behavior that 

crosses national borders and is intended to create value in business 

organizations.”  (McDougall och Oviatt 2003)  

 

Deras definition tar i beaktande alla de faktorer som representerar en företagare som 

går ut på den globala marknaden. Ofta kan dessa egenskaper också hittas inom 

organisationen och inte bara i själva grundaren till företaget. Internationella företagare 

besitter ofta många egenskaper som är samma oavsett vilket som är deras ursprungs 

land. Dessa är: 1) omfattar förändring, 2) önskan att uppnå, 3) förmågan att etablera en 

vision, 4) hög tolerans för oklarheter, 5) hög integritet, 6) känner till vikten av att 

individer är viktiga. Både företagare och internationella företagare berörs av samma 

frågor som försäljning, kostnader och vinst. Det som skiljer dessa två är den stora 

variation i vikt hur dessa påverkar varandra.  Internationella beslut är mer komplexa på 

grund av okontrollerbara faktorer så som ekonomi, politik, kultur och teknologi.  

(Hisrich 2010) 



16 
  

 

2.2.2 Global närvaro 

Att arbeta globalt kräver att man har ett globalt tänkande. Här tas upp relevanta ämnen 

så som affärsresande, affärsprotokoll och etikett samt utveckling av lokala kontor. 

2.2.2.1 Affärsresande 

Diskussioner kring affärsresande visar att det finns två olika strategier företag utgår 

ifrån. Det ena visar att resandet är från en investerings synpunkt. Enligt en 

undersökning gjord visade det sig att majoriteten av företagsledare ansåg att dagens 

långsamma ekonomi kräver mera kontakt med kunderna, inte mindre. Detta har 

hänvisats till för att rättfärdiga behovet av resandet samt försvara avsikterna man har 

med det. Den andra strategin hänvisar till att kostnaderna för arbetsresor. Speciellt i 

ekonomiska nedgångar hamnar företag att dra ner på resande. Detta hänvisas till när 

företag hamnar i kriser eller när kostnadsnedskärningar är relevanta. (Conrady & Buck 

2011) 

En investering är en ekonomisk utbetalning som man förväntar sig få en avkastning på 

i framtiden. Därav med tanke på affärsresor går tankarna till om man kan räkna att en 

sådan investering kommer att ge en avkastning åt företaget i framtiden som är högre än 

utbetalningen man gjort.  Svaret på detta är väldigt osäkert. Det finns inget som säger 

att företaget kommer att få sina pengar tillbaka eller gå på vinst. En affärsresa är inget 

säkert kort, inget påvisar att kunden kommer att göra en åtagande om man träffas face 

to face. Räknas då företagsresande bara som en kostnad? Kostnader i sig anses i stort 

sätt vara mera operationella kostnader så som: produktion, försäljning och underhåll. 

Affärsresande räknas därav inte som en kostnad i den bemärkelsen. Affärsresande 

kommer utöver det men räknas ändå som en utgift, men mera i den bemärkelsen som 

att det är en investering. Liknande som andra immateriella investeringar som R & D, 

HR och reklam. Man måste därav avväga om man tror att ROI (avkastning på 

investeringen) kommer att vara positiv och se det mera som en kostnadsbedömning på 

produktiviteten. (Conrady & Buck 2011) 

2.2.2.2 Global affärsprotokoll and etikett  

När man reser globalt och försöker sälja sina produkter eller tjänster är det viktigt att 

man tar på sig själv ansvaret att försöka förstå de lokala affärsmetoder och seder. Det är 

på försäljarens ansvar inte kundens och speciellt om det sker i kundens kultur. Regler 

och normer angående affärs beteende är olika i olika kulturer. I dagens värld strävar 
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företag efter att göra så lite misstag som möjligt, åtminstone mindre än sina 

konkurrenter, men mänskliga misstag sker ju ändå. Genom att lära sig om kulturen på 

förhand minskar man dessa. Till exempel i USA, Kanada och Australien där man e 

väldigt affärsorienterade kan man ta direkt kontakt med potentiella kunder, medans i 

Japan, China och Saudi Arabien där man är mera relationsorienterade hör det till att 

man blir presenterad av en trovärdig tredje part. Sedan när första mötet skall ta plats 

blir det mera komplex. (Gesteland 2002) 

I de flesta kulturer gäller olika kläd koder. I Latin Europa och Latin Amerika ser 

motparterna mycket på stylingen och kvaliteten av utstyrseln. I Mellan Östern ser man 

mera på kvalité och pris av klockor, väskor, pennor och sådana accessoarer. Tyskar igen 

ser mera på om skorna är fint polerade och Amerikaner om ens tänder är fina.  Överlag 

är man mest säker om man använder strikta och ordentliga kläder som mörka 

kostymer och skjorta oberoende av var man är. Som tidigare nämnts i arbetet är de 

viktigt att man själv alltid är i tid och att man lär sig att hälsa på rätt sätt 

(handskakning, puss på kinden, buga), samt ha rätt personligt utrymme.  (Gesteland 

2002, Neuliep 2009) 

Ju mera formell kultur man kommer ifrån desto mera används titlar och efternamn när 

man adresserar människor. Hur man sedan hälsar är också annorlunda, till exempel i 

flera kulturer hälsar man med att säga: Hi, how are you? utan att alls vara intresserad 

av svaret, medans i vissa kulturer kan det misstolkas som en seriös fråga. Även småprat 

innan möten så som How was your weekend? kan uppfattas som normalt i vissa 

kulturer, medan som en alldeles för privat i en annan. (Thill & Bouvée 2011) När man 

sedan kommer till den tidpunkten att det är dags att ge sitt visitkort är sätten väldigt 

varierande, i USA är man väldigt nonchalanta och lägger de bara i fickan el på bordet 

utan att se på det, medans i Asien måste man visa stor respekt. Där ger dem kortet med 

båda händerna tittar på det noga och lägger det framför sig på bordet. (Gesteland 

2002) 

När ett beslut tagits under en mötet kommer frågan om hur bindande det är. 

Anglosaxare och tyskar anser att det är slutdiskuterat efter att mötet är färdigt och det 

skrivs ner i mötes protokollet. Etiskt anser de att man skall hålla sig det som sagts, de 

anser att man inte skall ta upp sådana frågor igen. Däremot ser varken Européer eller 

Japaneser något fel etiskt med att ta upp gamla diskussioner igen trots att något redan 

blivit bestämt. Italienare, fransmän, Spanjorer, portugiser och syd amerikaner ser 

istället på förhandlings möten som om de var brainstorming sessioner. De visar på ett 
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sätt brist på respekt angående agenda punkterna, genom att de hellre vill diskutera och 

kanske komma på nya idéer, tillvägagångssätt och överenskommelser.  (Lewis 2006) 

Affärsgåvor är uppskattade att både få och ge i relations orienterade kulturer. De anses 

bygga och sammansvetsa relationen mera. I dessa fall löns det att ha lokala kontakter 

så man kan få råd och tips. De är viktigt att man vet vad man kan ge, när man skall ge 

det och hur man gör det. Dessa ändrar beroende på från kultur. Som exempel kan man 

gärna ha med sig något ens egen kultur är känd för eller en fin whisky (icke muslimska 

länder). I Europa ger man gåvor när kontraktet är underskrivet, medans i Asien när 

mötet är avslutat. I Asien är presenten lika viktig som omslaget, och man ger presenten 

med båda händerna. Även om man blir bjuden på middag till någon bör man ha med 

sig en gåva. Under middagar är det bra att man på förhand har studerat om det finns 

något ens motpart inte dricker eller äter, så att man inte förolämpar dem.   (Gesteland 

2002) 

Genom att lära sig dessa saker innan man startar ett samarbete med en potentiell ny 

kund i en ny kultur visar man att man är seriös och engagerad. Ju mindre misstag man 

gör desto större övertag har man över sina konkurrenter. (Gesteland 2002) 

2.2.2.3 Utveckling av lokala kontor  

Allt eftersom globaliseringen fortskrider blir även multinationella företag (MNF) och 

andra gränsöverskridande organisationer allt viktigare.  En av nyckel rollerna i 

globaliseringen är MNFs påverkan till förändring. Där företagen väljer att lokalisera 

sina nya kontor, produktionsanläggningar eller dotter bolag, kan ha en stor inverkan på 

den exsisterande personal som finns samt rekryteringar på den nya orten. De har en 

stark fördel i och med att de kan erbjuda ekonomiskt lyft i ett lands ekonomi. 

Nationella regeringar är ofta därav villiga att dela med sig av sin arbetskraft och mera 

mottagliga för deras arbetspraxis. Flera forskningar tyder dock på att national 

ekonomin har en stor del i formgivningen av MNFs strategier; det vill säga, de är starkt 

rotade i sina nationella ursprung, trots att de nog uppmärksammar varje lands egna 

lagar, seder och metoder (Beardwell & Holden 2001).  

Företagets strategi, struktur, lednings och HRM politik påverkas världsomfattande 

beroende på ursprungslandet. De största tillgångarna och de största beslutsgrupperna 

finns i moderbolaget. Detta har ifrågasatts med tanke på att trots att bolagets inre 

kultur är den samma i alla kontor är de lokala kulturerna olika. Moderbolagets beslut 
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borde därav tolkas och implementeras av dotterbolagen på ett sätt som 

komplementerar deras egna kultur och miljö faktorer. Global integration och nationell 

differentiering måste nå en balans och detta måste tas i beaktande i ledningen av MNFs 

beslut i HRM frågor. (Beardwell & Holden 2001).  

Naturen av företags HRM ändrar under hela internationaliseringsprocessen och är 

indelad i fyra stadier. I första stadiet fokuserar företaget främst på den nationella 

marknaden med undantag från enstaka försäljning utomlands. I det internationella 

stadiet är företaget mera engagerat i de utländska marknaderna. Expatrioter har 

finansiell kontroll, lednings och teknisk expertis. De skickas utomlands för att lära 

vidare till lokala anställda sina kunskaper och färdigheter så att de i något skede kanske 

kan ta över helt. HR är i detta skede viktigt när det kommer till rekrytering, urval, 

träning, utveckla och belöning. Expatrioterna behöver språk och kulturella hjälpmedel 

innan de skickas iväg. I multinationella stadiet fokuserar företaget på att få 

konkurrensfördelar genom att skapa låga kostnader och höga försäljningar. Företaget 

försöker forma en sammanhållning genom hela organisationens gällande dess 

målsättningar och värde. Man strävar efter karriär- och ledningsutveckling. I det 

globala stadiet anses företaget arbeta världsomfattande i en variation av länder och 

regioner. Man strävar efter att få fördelar genom global integration med lokal 

mottaglighet. Differentiering genom den lokala kunskapen man får skapar 

konkurrensfördelar. Utbyte och utveckling av kunskap kommer att transformera 

företaget till en lärande och kunskaps besittande organisation på en global skala. 

(Beardwell & Holden 2001) 

Internationaliseringen innefattar att anställa och utveckla den lokala befolkningen. En 

stor global variation i arbetsstyrkan är en stor konkurrensfördel. Man får ett bredare 

spektrum av åsikter, nya idéer, samt att det hjälper företag att förstå och identifiera sig 

med de olika kulturerna. Mera variation bland anställda har visat sig leda till mera 

innovationer. (Thill & Bovée 2011) Användningen av ett företags resurser och kunskap 

är viktigt. De som arbetar på ett företag är de som innehar denna kunskap och är själva 

resursen. Tidigare har många företag fokuserat mestadels på att skicka denna kunskap 

vidare, detta i form av expatrioter som stationerat sig utomlands.  Nu har företag mera 

börjat fokusera på att undervisa och utveckla sina chefer och anställda på de lokala 

dotterbolagen istället, så att de kan anamma deras sätt att arbeta, detta för att undvika 

missförstånd och brister i hur saker och ting fungerar samt för att nå bästa resultat med 

kunderna. Genom att ge de lokala kontoren mera autonomitet kan man vinna kunders 
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förtroende på ett helt annat sätt än om man påtvingar ett visst sätt, där det kanske inte 

fungerar. (Beardwell & Holden 2001) 

 

2.3 Nätverk och relationers betydelse vid internationalisering 

Nätverk och relationer kan användas som en del av internationaliseringsmetoden och 

utgöra en informationskälla för företaget. Dessa är båda viktiga för företag när de söker 

sig till utländska marknader. (Riddle & Gillespie 2003) De kan också vara till fördel när 

företaget endast vill fokusera på sina kärnkompetenser och i sådana fall utlokaliserar 

funktioner som cirkulerar runt dem. (Falay, Salimäki, Ainamo, Gabrielsson 2007) De 

största motiveringarna för att ha ett bra nätverk och relationer är beroendet man har av 

resurser samt konkurrenskraften man får. Exempel på olika nätverk: relationer med 

kunder, leverantörer, konkurrenter, partners, universitet, statliga organ, 

branschorganisationer med mera. Rollen av att ha ett starkt nätverk när man 

internationaliserar sig har vuxit till sig. Nätverken som kan sträcka sig över 

landsgränserna påverkar beslut som företaget tar angående internationaliseringen.  

(Prashantham 2008)  

Ett företag måst främst av allt skapa en bra balans mellan kontoren på den lokala 

marknaden och kontoren som finns ute på den internationella marknaden. Först efter 

att en stark grund finns byggd mellan dem kan ett företag bli framgångsrikt på den nya 

marknaden. Relationerna mellan anställda på de olika orterna bör vara bra och alla 

anställda bör vara engagerade i företaget och dela information och idéer med varandra. 

(Czinkota & Ronkainen 2007) 

Enligt Jones et al. (2009) är det fördelaktigt för utvecklingen av ett litet företag att ha 

bra nätverk runt sig. Nätverken möjliggör det för mindre företag att mobilisera en 

bredare resurs bas utanför det egna företaget gränser. De utgör en signifikant faktor 

när företaget väljer vilken internationalisering process de skall följa. Små företag har 

ofta begränsade resurser, marknads kännedom och ingen egen erfarenhet från den 

utländsaka marknaden. Det krävs att man har en lämplig kombination av nätverk för 

att skapa möjligheter och resurser som är fördelaktiga för att komma in på den 

internationella marknaden. Risken ett litet företag kan råka ut få är att de hamnar i lås 

med sina existerande nätverk och misslyckas med att se nya affärsmöjligheter och nya 

samarbetspartners. Företag bör sträva efter att få långsiktiga relationer med sina 
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partners, för att bygga förtroende dem emellan samt utbyte av resurser. Men samtidigt 

måste de följa med hur marknaden förändras och anpassa sina nätverk så att de stöder 

fortsatt affärsutveckling. 

Det personliga nätverk som företagaren har är en stor källa till hurudana affärsidéer 

företaget har och hurudana finansiella resurser de har. De kan även agera som 

stödpelare åt företagaren samt tillföra egna råd och information de erhållit genom egna 

erfarenheter.  Att bygga upp bra relationer är en resurs krävande process. Det krävs att 

man kontinuerligt investerar i relationen, samt bevisar att man är trovärdig som 

affärsmänniska. En väl ”odlad” relation är nödvändig innan resurser delas ömsesidigt. 

Det är relativt svårt för små företag att skapa relationer till nya partners att utveckla 

formella affärsrelationer med, därför är det fördelaktigt om företagaren har kontakter 

från tidigare som kan stöda företagets utveckling. Jones et al (2009:10) nämner att en 

företagares personliga kontakter anses vara ett differentierande attribut som möjliggör 

det för nya små företag att internationaliseras snabbt. Med tanke på marknads 

effektivitet så har man mindre osäkerhet med förtroende baserade relationer. Därav tål 

de också högre riskbärande aktiviteter och är mera flexibla till en lägre kostnad. 

(Beckman & Forsling 2009) 

 

2.4 Relationers uppbyggande 

Under 1980och 90-talet dök flera olika modeller upp som gällde utvecklingen av 

relationer. Dessa modeller hade annan focus, utformning och attribut och skilde sig 

från tidigare modeller som endast fokuserade på utveckling. Dessa nya modeller hade 

mellan tre till sju olika stadier. Några exempel på dessa är Larsons’ modell och Fords’ 

modell som beskrivs här nedan.  

2.4.1 Larsons modell 

Larson (1992) utvecklade en relations modell som kallades ”Formation of 

entreprenurial dyads” (egen översättning Formandet av entreprenöriska dyader). 

Denna modell betonar vikten av de sociala aspekterna under relationens början samt 

utveckling. Larsons modell är uppbyggd efter en studie som baserar sig på data 

insamlat från elva små, innovativa snabbväxande företag. Denna modell består av tre 

faser: 
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Figur 3 – Larsons modell 

 

Larsson (1992) fann att i den första fasen spelade de sociala aspekterna en stor roll. 

Företagets och personalens anseende och trovärdighet samt individuella vänskaper 

med positiv bakgrund banar vägen för samarbete. Detta sker dock inte om inte 

företaget har verkliga affärsmöjligheter, beprövad know-how och tekniska färdigheter.  

Dessa faktorer är alla nödvändiga förutsättningar för en bra start på en relation. 

Företag söker efter långsiktiga relationer med en del andra företag med från tidigare 

kända personer, med syfte att minimera osäkerheten och höja möjligheten för nya 

samarbetspartners. 

I andra fasen spelar de ekonomiska aspekterna en viktig roll. I denna fas börjar 

företagen bygga mera på sin relation. Denna fas domineras också av ett växande antal 

transaktioner oftast initierade av endera parten som inkluderar prövningar genom vilka 

ömsesidigt förtroende utvecklas. Prövningarna visade i praktiken företagens prestanda 

nivå och vilja att engagera sig i relationen, de var viktiga för att bygga upp förtroendet.  

Den tredje fasen visade att den operativa integrationen växte, företagen blev mera 

strategiskt beroende av varandra, och den sociala relationen förlängdes. Larson (1992) 

påpekar även vikten av ledningens styrning av processerna som hör till detta skede.  

2.4.2 Fords’ modell 

Ford, Gadde, Håkansson, Snehota (2011) har utvecklat en köpare-säljare modell som 

de uppkallat till ”Development of buyer-seller relationship in business markets” (egen 

översättning Utvecklingen av relationen mellan köpare och säljare på 

affärsmarknader). Stadierna i denna modell som företagen genomgår med sina kunder 

är: relationens förstadium, explorativt stadium, utvecklings stadium och slutligen det 

stabila stadiet.  

Ford et al. (2011) tar upp begrepp så som lärande, investeringar, anpassning, tillit och 

engagemang, och avstånd som viktiga i analyseringen av utvecklingen av 

1. Förutsättningar för utbyte  
2. Villkor för att bygga en 

relation 
3. Integration och kontroll 
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affärsprocessen.  Med begreppet lärande menas att man skall lära känna varandras 

osäkerheter och förmågor för att nå bättre resultat.  Investeringar syftar både på de 

materiella och immateriella tillgångarna som existerar. Att anpassa sig till varandra, 

formellt och informellt, är väsentligt som en förutsättning för att relationen skall 

evalvera. Tillit och engagemang kommer i olika nivåer och beror mycket på historian 

mellan parterna. Med avstånd menas allt från sociala och kulturella skillnader till 

tekniska och tid skillnader.  

 

Figur 4 – Ford’s modell 

 
I relationens första stadium, söker man efter svar på frågor som man vill veta innan en 

relation uppkommer. Frågor som kan dyka upp är: Vad kommer både köparen och 

säljaren att få ut av att en relation etableras? Hur mycket måste de vardera investera i 

relationen? Till vilken utsträckning måste de anpassa sig till varandra? Vad kommer de 

Relationens förstadium 
- Många frågor, osäkerhet 
- Vad får vi båda ut av relationen? 
- Hur mycket skall man investera? 
- Vad skall anpassas? 
- Vad skall läras? 
- Tillförlit för varandra? 

Explorativt stadium 
- Investeringar i tid för inlärning 
och reduktion av distans, inga 
rutiner, inget engagemang 

Utvecklings stadium 
-Investeringar i gemensam 
inlärning, bygger upp förtroende 
genom investeringar och 
informella anpassningar. 

Stabila stadiet 
-Rutiner och institutionalisering 
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att lära sig av samarbetet och är den andre parten trovärdig? Båda parterna måste var 

och en för sig fundera ut om en relation som denna skulle vara lönsam för dem. (Ford 

et al. 2011) 

I den förberedande fasen, den så kallade explorativa fasen, börjar parterna seriösa 

diskussioner om framtida uppköp och samarbete eller gemensam projekt lansering. 

Under förhandlingarna börjar parterna lära sig mera om varandras rutiner och 

tillvägagångssätt. Ingendera av partnerna har ännu i detta stadie visat att är villiga att 

binda sig till att längre samarbete eftersom att inga konkreta investeringar eller 

anpassningar ännu gjorts i detta skede, endast ledningens och experternas tid är 

förbrukad. (Ford et al 2011) 

Under utvecklings stadiet växer verksamheten mellan parterna i volym och relationer 

binds på flera olika plan mellan organisationerna. Ofta skrivs kontrakt för enskilda 

projekt till en början och anpassningen till varandra börjar i en mera praktisk mening.  

Detta stadie är också karakteriserat av ömsesidigt lärande som en konsekvens av utbyte 

av kunskap. Tillit och engagemang byggs upp mellan parterna genom en positiv attityd 

mot anpassningen gentemot varandra. Båda parterna (företagen eller alternativt 

företaget och kunden) finner de informella anpassningarna mot varandra som de större 

indikatorerna på visat engagemang mot ett växande samarbetet och relation. I detta 

stadie kan alltför omfattande förberedelser av de formella kontrakten visa misstro mot 

den andra parten. Hur mycket ett kontrakt skall omfatta och till vilket djup man skall 

formulera kontrakten utan att visa tecken misstro är en känslig fråga som är mycket 

beroende på vem den andra parten är och var den andra parten finns. All seriös 

verksamhets bedrivs dock alltid med kontrakt det gäller bara att försöka känna sig själv 

och sin partner. (Ford et al 2011) 

Det stabila stadiet kan nås efter att parterna har fått en viss stabilitet i lärande, 

anpassning och engagemang i relationen. Man har bundit sig till att samarbeta med 

varandra. Samarbetet har blivit mera rutin mässigt och man har etablerat 

standardiserade rutiner och kommunikations kanaler. Detta är ett skede som parterna 

strävar efter att komma till för att kunna dra nytta av och ha fördelar av samarbetet. 

Genom att bygga upp tilliten och engagemanget underlättas samarbetet med tanke på 

flera aspekter och nivåer. Samarbetet är uppbyggt och mindre och mindre tid krävs av 

ledningen och experterna för att uppehålla relationen. Affärsverksamheten löper 

smidigt mellan de båda parterna. Detta är dock ändå beroende av vilka individer som 

kopplade till samarbetet och ledningsförmågorna inom samarbetet. Skadligt ömsesidigt 
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beroende kan upp komma om parterna blir för mycket beroende av varandra och 

relationsproblem uppstår eller minskat engagemang från den ena parten. I dessa fall är 

det bra att företagen istället skulle ha färdigt uppbyggda relationer och samarbeten 

även med andra företag och kunder för att undvika beroende av en partner, som i vissa 

fall till och med kan komma att utnyttjas. (Ford et al 2011) 

Ford et al (2011) påpekar att problemet med denna modell är att den inte beskriver hur 

eller varför ett företag går vidare till nästa steg, att denna process inte är en linjär 

process som slutar i det optimalaste tillståndet. Under utvecklingen är det inte säkert 

vilka stadier som utvecklas eller till vilken grad de utvecklas. 

Som man ser i dessa båda modeller kan relationen mellan ett företag och deras kunder 

vara väldigt komplex. Varje relation är individuell, men det som de alla bygger på är 

tillit och respekt. Båda parterna måste känna att de kan lita på varandra för att kunna 

ha en fortsatt relation till varandra som de konstant måste bygga på.  

 

2.5 Analyser och nytänkande 

När man beger sig in på en ny marknad måste man fundera över sin strategi och justera 

den så att den passar in på den internationella marknaden. Företaget analyserar 

marknader och trender i flera olika länder innan de tar beslutet om att 

internationaliseras och vart. Czinkota & Ronkainen (2007:199) nämner i sin bok att det 

finns tre viktiga determinanter i valet av land och de är: attraktivitet hos en marknad, 

global strategisk betydelse samt möjliga nätverk och samarbetspartners.  Företaget 

måste inte bara analysera marknaden de är på väg till utan också om de själva har 

förmågan att etablera sig och bibehålla en position på en marknad med mycket flera 

aktörer.  

 Många företagare använder sig av olika metoder och modeller för att komma till den 

bästa lösningen. En av dessa modeller är Jerome McCarthys marknadsföringsmix eller 

de 4P: na: pris, produkt, plats och påverkan. Denna modell uppkom redan på 1960-

talet och har använts sedan dess. Alla områden inom denna modell undersöks för att 

man skall kunna identifiera vad som skulle vara det bästa sättet för just detta företag 

för att nå ut till sina kunder. Inom denna teori vill man på ett strategiskt sätt stimulera 

kunderna och skapa begär utifrån det.   (Kotler 2002). 
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Figur 5 - McCarthys traditionella marknadsföringsmix 4 P 

 
Flera marknadsförare idag anser att denna simpla teori är gammalmodig i dagens värld 

och inte platsar in så som den är eftersom att marknadsföringsmixen har en mycket 

mera omfattande teoretisk grund. Flera har modifierat denna modell med att sätta in 

flera P:n som passar in i modellen, till exempel: personal, process samt påtaglighet. 

Andra har anpassat modellen till en mera relationsbaserad verklighet.  

Lauterborn föreslog 1993 en 4 C modell som en mera konsument inriktad version av 4 

P modellen som har tenderat vara mera företags inriktad. 4 C modellen ser mera på 

nisch inriktad marknadsföring istället för på massmarknadsföring. Exempel på detta 

kan vi se i Kotler (2001:10). Där framkommer att han tar upp att de 4 P skall motsvara 

kundernas motsvarighet av det  de 4 C: customer solutions, customer cost, 

convinience, och communication. 

 

Figur 6 - Lauterborns konsument inriktad version av 4 P kallad 4 C 

 

Pris Plats 

Produkt Påverkan 

Marknadsförings-
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•Tillgäglighet för kunden 
Plats 
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Han menar att de mest lönsamma företagen är de som möter kundernas behov 

ekonomiskt, med bra kommunikation på ett bekvämt sätt. Orsaker till att 

marknadsföringsmixen inte längre är ett fungerande koncept som bara sådan, har att 

göra med alla förändringar som hänt i världen sedan den tillkom. Fenomen som 

tillkommit är globaliseringen, som medför ökad konkurrans och ger flera 

valmöjligheter åt kunderna, samt ökad teknologisk utveckling.  

Företaget Ogilvy & Mather har även de kommit år 2009 med en egen nyare version av 

modellen. Ogilvy & Mather ett av de åtta största kommunikationers och reklam nätverk 

inom marknadsföring i världen. Företaget har vunnit flera priser och utmärkelser för 

sina arbeten. Deras arbetarområden är bland annat: reklam, PR, PA, branding, 

relationsmarknadsföring, rådgivning, forsknings- och analys kapacitet med mera 

(www.ogilvy.com)  

Företaget har flera dotterbolag och Brian Fetherstonhaugh styrelseordförande och VD 

för OgilvyOne Worldwide skrev år 2009 att marknadsföringen har ändrats från att 

marknadsförare var i kontroll till att kunderna är i kontroll. Kunderna har splittrats och 

differentiering sker snabbt. Företagen måste lära sig att hantera marknaden på 

kundens villkor. Han antyder att de 4P:na har skiftat och ändrats till de 4E:na som är: 

experience, everyplace, exchange och evangelism. Han anser att marknadsförare 

måste gå vidare från gammal teori och ställas om och utvecklas.  

 

Figur 7 - Fetherstonhaughs modell från 4 P till det mera nutidsinriktade 4 E 

 
Han tar upp i sin teori att man skall sluta tänka på endast produkten och tänka mera på 

hela upplevelsen. Företagen måste veta varför kunden köper det du erbjuder och du 

måste veta vem slutkunden är för att förstå dennes upplevelse och göra den bättre. 

Enligt Fetherstonhaugh borde man istället för att avbryta kunden i sin vardag med 

reklam fånga dem när de är mest mottagliga för kontakt och samarbete. Detta kan vara 

när som helst och var som helst. Istället för att fokusera på pengar borde dagens 

marknadsförare tänka mera på vilket värde som tillkommer kunden och vad de 
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värdesätter. Framför allt måste företag veta vad som krävs av dem för att kunder skall 

ge dem sin uppmärksamhet och tillåtelse att komma in i deras liv. Det sista E:t enligt 

Fetherstonhaugh är evangelisation. Med det menar han att man måste skapa en 

mission och en varumärkes erfarenhet som är så inspirerande för kunderna att de vill 

vara med och skapa och delar sin entusiasm med andra kunder. Inom detta säger han 

att word-of-mouth samt sociala nätverk är de nyaste mest påverkningsbara trenderna. 

Han säger att de viktigaste ingredienserna inom marknadsföring idag är känslor och 

passion. Som ledare måste man veta hur man hittar energin och passionen i det man 

säljer.  

 

2.6 Service dominant logik 

Som man kan se i figur åtta har affärslogiken skiftat och ändrat mycket under det 

senaste decenniet. Från att fokus legat på produkt, leverantör och aktör logik, har det 

nu skiftat till en mera service, kund och nätverksdominerad logik. (Vargo & Lusch 

2004) Dessa tre är av stor för alla företag, men vikten av dessa förstärks när ett företag 

planerar att internationaliseras.  Att fokusera på dessa tre kan möjliggöra en mera 

framgångsrik tillväxt. 

 

Figur 8 - Affärslogik 
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Den produktdominerade logiken fokuserade på att designa relevanta produkter och få 

nya möjligheter genom dem. Den service dominanta logiken ser istället att värdet fås 

genom kundernas upplevelser över tiden, man focuserar därmed mera på att 

gemensamt skapa upplevelser och bygga på relationer. Ett sätt man kan skapa detta 

värde på är gemensamt skapa tjänster och produkter som mobiliserar kunderna mera. I 

service dominant logik är kunderna presenterade som aktiva medspelare som är 

kapabla att åta sig olika roller, som till exempel konsument, medproducent eller 

kontroller, samt utveckla och göra relationen till leverantörerna mera personlig. 

Kundernas engagemang att lära sig att använda och uppehålla tjänsten el produkten 

efter deras egna behov definierar hur framgångsrik anpassningen är. (Payne & 

Storbacka & Frow 2008)  

I service dominant logik diskuteras det mycket om värdeskapandet och definitionen av 

värde. Diskussioner så som var värdet skapas och vem som skapar det anses vara 

väldigt komplexa och case specifika. Det faktum att värde skapas under användningen 

av produkten eller tjänsten är nyckel elementet för att förstå konceptet av denna logik. 

Värdet är alltså inte skapat eller levererat av leverantören, utan den värdeskapande 

processen sker tillsammans när kunden använder sig av produkten eller tjänsten.  

Detta syftar till att produkten eller tjänsten i sig saknar värde, medans värdet sedan 

uppkommer i känslorna och åsikterna som kunden får under användningen. 

Leverantörens roll är därmed att förse kunden med resurser för att skapa värde. 

(Grönsoos & Ravald 2011) Grönroos (2011) tar upp att värde ofta uppkommer genom 

ett samarbete mellan flera aktörer, partners samt företag, inte som en handling gjord av 

en person. Dessa bidrar till den slutgiltiga värde uppfyllelsen.  

För att ha lyckas uppfylla ett värde och nå full anpassning, behöver företaget ha 

interaktioner med sina kunder. De måste engagera sig i sina kunder, eftersom det är en 

del av den värdeskapande processen. Inom denna logik anses alla leverantörer vara 

tjänsteleverantörer, även de som säljer produkter. Om en interaktiv relation inte 

existerar dem emellan, kan leverantören erbjuda support tjänster, installering, 

underhållstjänster med mera. Detta antyder även att informations teknologi kan stödja 

tjänster genom att distribuera relevant information. I B2B (business to business) 

kontext anses även leverantörerna vara kunder. Värdet i sig får då två definitioner, man 

får värde både av användning (value in use), men också av utbytet företag emellan 

(value in exchange).  (Grönroos & Ravald 2011, Lusch & Vargo & Tanniru 2010, Vargo 

& Lusch 2008) 



30 
  

 

Resurser är en viktig del inom denna logik, de är grunden för utbyte och aktörerna som 

medverkar fungerar som hjälp för integrationen. Resurserna delas upp i påtagliga och 

icke påtagliga resurser. Påtagliga resurser behöver bearbetning för att skapa värde, 

medans icke påtagliga resurser kan skapa värde av sig självt. Resurser anses vara: 

kunder, varumärke, teknologi, infrastruktur, leverantörer, partners, mänskliga och 

finansiella resurser. (Nenonen & Storbacka 2010) 

Genom att skapa en bra relation och ett bra samarbete skapar de båda parterna ett mer 

värde som de kanske inte skulle ha fått enskilt eller med någon annan.  Inom relationen 

är pålitlighet en väldigt viktig sak, speciellt med tanke på den information som flödar 

dem emellan. Genom att kunna lita på den andra parten är man också mera öppen och 

får mera ut av relationen. Genom att bygga på relationen genom gemensamt arbete och 

gemensamt utveckla de operativa aktiviteterna, byggs även tilliten upp och kunskapen 

om varandra. Till vilken grad parterna är bundna och engagerade i varandra kan man 

se på hurudana investeringar de gör i varandra. Desto mera beroende de är av varandra 

desto mera investerar de i relationen och kommer därav närmare varandra. (Selnes & 

Sallis 2003) 

 

  

https://moodle.shh.fi/moodle/file.php/79/Selnes_JM_2003.pdf
https://moodle.shh.fi/moodle/file.php/79/Selnes_JM_2003.pdf
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3 KULTURELLA SKILLNADER OCH 

AFFÄRSKOMMUNIKATION 

Oavsett om ett företag planerar att leta sig ut på den internationella marknaden eller 

om de redan har internationell verksamhet, är det viktigt att de är medvetna om de 

kulturella skillnaderna i affärskommunikation och beteenden som existerar världen 

över. Det finns flera olika sätt att studera kulturella skillnader på. Många författare har 

inriktat sig på många olika skillnader, det skulle vara omöjligt att nämna dem all. Inom 

affärskommunikation och kultur existerar flera olika karaktärsdrag som skiljer dem åt. 

Några av dessa kommer att nämnas i detta kapitel.  

Inom termen affärskommunikation finns det flera saker att ta i beaktande. Affärs 

beteende i olika kulturer skiljer sig åt och man måste anpassa sig till varandra. Olika 

kroppsspråk tolkas på olika sätt och olika sätt att verbalt kommunicera och framställa 

sig själv måste även tas i beaktande. På vilket sätt tar man sedan kontakt med nya 

kunder eller samarbetspartners och på vilket sätt uppehålls denna relation. Nya 

kommunikationskanaler har börjat användas och har till exempel email och video 

konferenser minskat på behovet av affärsresande och möten face-to-face? (Gesteland 

2002)  

 

3.1 Hofstedes kulturella dimensioner 

Den organisatoriska antropologen Geert Hofstede är väl känd för sin forskning kring 

sociala värderingar. Han menar att olika länders kulturer kan jämföras med hjälp av 

fem olika dimensioner. Tre av hans dimensioner hänvisar till människans förväntade 

sociala beteende, den fjärde till människans sökande efter sanningen, och det femte 

vikten av tids användning. Egen tolkning av Hofstedes rankning av de kulturella 

dimensionerna kan ses i slutet på detta kapitel, tagen från Keegan & Green 2011:155. 

Endast utvalda länder är medtagna.  

3.1.1 Maktdistans index 

Den första dimensionen, maktdistans indexet, visar till vilken utsträckning de mindre 

kraftfulla medlemmarna av ett samhälle accepterar att makten fördelas ojämnt mellan 

olika människor. Dessa människor förväntar sig även att det till viss grad skall finnas 

en viss ojämnlikhet i samhället. Alla samhällen har ojämnlikheter mellan människorna, 



32 
  

 

vissa mer och vissa mindre. Till exempel i demokratiska samhällen är regeringen och 

landets befolkning närmare varandra än de är i länder med diktatorskap. Därav kan en 

arbetare i till exempel Sverige som har ett lågt maktdistans index vara med och påverka 

regeringens beslut lättare än en arbetare från Filipinerna som har ett högt maktdistans 

index. Det samma gäller även på arbetsplatserna. (Beardwell & Holden 2001, Neuliep 

2009, Ting-Toomey 1999) Kulturer med högt maktdistans index är till exempel Hong 

Kong och Frankrike. Exempel på kulturer med lågt index är Tyskland, Öserrike, 

Holland och Skandinavien. (Keegan & Green 2011) 

3.1.2 Individualism 

Den andra dimensionen, individualism, reflekterar till vilken grad människorna i ett 

samhälle är integrerade i grupper, huruvida människor väljer att leva och arbeta på 

individuella eller kollektivistiska sätt. Den beskriver således relationen mellan 

individen och gruppen personen hör till. I individualistiska kulturer är människorna till 

störst grad mest intresserade av sitt eget bästa och de i närmaste familjen. I mera 

kollektiva kulturer är människorna mera integrerade i sammanhållna grupper. Delar av 

världen där individualism är en del av kulturen är till exempel USA och Europa, där de 

tenderar att uppmuntraindividuella prestationer. Karaktärsdrag som låg individualism 

besitter Japan och andra asiatiska kulturer, där man är mera beroende av den 

utvidgade familjen och hur individuella identiteten passar in i den. (Keegan & Green 

2011, Beardwell & Holden 2001, Neuliep 2009, Ting-Toomey 1999) 

3.1.3 Maskulinitet 

Den tredje och mest kontroversiella dimensionen, maskulinitet, syftar till samhällen 

där könsrollerna tydligt skiljer sig från varandra. Män anses vara bestämda, 

konkurrerande och intresserade av materialistisk framgång. Kvinnornas roll i dessa 

samhällen är att vara den vårdande och uppfostrande parten, de är mera intresserade 

av sådant som barns välfärd. Feminitet beskriver samhällen där kvinnors och mäns 

sociala roller går ihop med varandra. I motsats till kulturer där maskulinitet framhävs 

visar ingendera av könen tecken på överdriven ambition eller konkurrens. I dessa 

kulturer anses kvinnliga drag vara blygsamhet, omtänksamhet samt intresserad av 

livskvaliteten. Dessa drag kan gälla båda könen. Kulturer med hög maskulinitet är som 

exempel Japan och Österrike. Lågt på skalan är Spanien, Taiwan, Holland och de 

Skandinaviska länderna.  (Keegan & Green 2011, Beardwell & Holden 2001, Ting-

Toomey 1999) 
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3.1.4 Osäkerhetsundvikande 

Den fjärde dimensionen, osäkerhetsundvikande, syftar till vilken grad människorna i 

ett samhälle finner otydliga eller ostrukturerade situationer som obekväma. Människor 

från kulturer som har denna dimension, kan komma att ta till aggressivitet eller 

emotionellt eller intolerant beteende om de sätts i sådana situationer. De försöker 

undvika osäkerhet genom att kontrollera sin omgivning genom förutsägbara sätt att 

jobba på. De länder som är högst på skalan för osäkerhetsundvikande länder är: 

Portugal och Grekland, andra kulturer som är högt på listan är länder runt 

medelhavsområdet och stora delar av Latin Amerika. Människor från kulturer där man 

accepterar osäkerhet, är mera toleranta av personer vars åsikterskiljer sig från deras 

egna. Deras uttalanden är oftare mera eftertänksamma och realistiska. Exempel på 

dessa är: Danmark, Sverige, Irland och USA. Värden som dessa är även uppenbara i 

Sydöstra Asien och Indien. (Keegan & Green 2011, Beardwell & Holden 2001, Neuliep 

2009, Ting-Toomey 1999) 

3.1.5 Långsiktighet 

Den femte dimensionen, långsiktighet, tolkade Hofstede som ett samhälles sökande 

efter dygd, snarare än ett sökande efter sanning. Den beskriver hur människorna i olika 

kulturer bedömer känslan av omedelbarhet, vare sig tillfredställelsen är omedelbar eller 

uppskjuten. Långsiktiga värden inkluderar: uthållighet, social hierarki, samspel, 

sparsamhet och känslighet. Dessa värderingar finns utbrett bland högpresterande 

Asiatiska länder, så som Hong Kong, Taiwan och Japan. Dessa värderingar samt en 

existerande marknad och stödjande politiska krafter behövs för att växa ekonomiskt. 

(Keegan & Green 2011)  

I figur nio kan man se de utvalda ländernas index och rang. Genom att jämföra dem 

kan man se vilka länder som är mera likasinnade beroende på olika dimensioner. 

Gällande makt distans verkar det vara så att Hong Kong är mest olika de andra tre som 

är relativt lika, medans i individualism kan vi se att både Finland och Hong Kong skiljer 

sig olika mycket från UK och USA som verkar vara mera på samma spår. I 

maskuliniteten kan vi sedan se att Finland skiljer sig mest jämtemot de andra. 

Osäkerhets undvikande sen är mera jämt men det är också Finland där som skiljer sig 

mest från de andra tre. Till sist långsiktigheten visar att UK och USA igen är väldigt lika 

medans Finland och Hong Kong skiljer sig olika mycket.   
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Figur 9 - Hofstedes kulturella dimensioner 

 
 

3.2 Affärsbeteende över kultur gränserna 

Bra kunskap om internationella affärsvanor och praxis är viktigt för människor som 

arbetar med internationell försäljning och marknadsföring. Gesteland (2002:15) 

poängterar att det finns två huvud regler som är viktiga att följa inom internationellt 

företagande. Den första är:  

1. I internationell handel är det säljaren som anpassar sig till köparen.  

Om man är köparen är tillämpningen till den kulturella skillnaden endast av vikt om 

man är intresserad av att få den bästa affärs överenskommelse. Den andra regeln lyder:  

2. i internationell handel är det besökaren som förväntas tillämpa de lokala 

sederna.  

 Country Finland UK USA Hong Kong  

Power distance Index 33 65 40 68 

 Rank 46 42-44 38 15-16 

Individualism Index 63 89 91 25 

 Rank 17 3 1 37 

Masculinity Index 26 66 62 57 

 Rank 47 9-10 15 18-19 

Uncertainty 

avoidence 

Index 59 35 41 29 

 Rank 31-32 47-48 43 49-50 

Long-term 

orientation 

Index 41 25 29 96 

 Rank 14 28-29 27 2 
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Denna regel kommer även i användning när det inte endast handlar om köp-sälj 

relationer utan även sammanslagningar, nya sammarbetspartners eller allianser.   

När man arbetar med människor från andra kulturer, särskilt i ett affärssammanhang, 

är det viktigt att ha kunskap om dessa skillnader så att samarbetet kan fungera smidigt 

och inga feltolkningar uppstår. De finns fyra olikheter att ta i beaktande när de gäller 

affärsbeteende över kulturgränserna. Företagen och människorna är endera: relations-

eller affärsorienterade, informellt eller formellt fokuserade, tidsbundna eller mera 

flexibla och emotionella eller mera reserverade. Även sådant som direkt eller indirekt 

kommunikation samt omgivande kontext påverkar hur saker uppfattas. Dessa är de 

beteenden som skiljer affärskulturen åt över världen. (Gesteland 2002) Dessa har 

delats upp och kommer att presenteras i kapitel 3.2 samt kapitel 3.3. 

3.2.1 Affärsorienterad eller relationsorienterad 

Affärsorienterade mäniskor är mera fokuserade på uppgifter och att få till en bra 

affärsuppgörelse medan relationsorienterade människor är mera fokuserade på 

människor och att skapa bra relationer.  Konflikter uppstår när affärs orienterade 

människor, som inte är medvetna om denna skillnad, försöker bedriva 

affärsverksamhet med relationsorienterade människor.  Många relationsorienterade 

människor kan finna dessa påträngande, aggressiva och förolämpande. Medan de 

affärs orienterade i sin tur ser på de mera relations baserade människor som att de drar 

ut på förhandlingarna, är vaga och otydliga samt hemlighetsfulla. (Gesteland 2002, 

Beckman & Forsling 2009) I figur tio ses Gestelands (2002) uppdelning av 

affärsorienterade och relationsorienterade kulturer.   

 
Figur 10 - Fördelningen mellan affärsorienterade och relationsorienterade kulturer 
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Relationsbaserade människor föredrar att göra affärer med människor de kan lita på, 

ofta bekanta från tidigare, de känner sig obekväma med främlingar och speciellt 

utländska sådana. De vill etablera relationen innan affärer blir gjorda. Affärsinriktade 

människor är i motsats väldigt öppna till att göra affärer med främlingar, de är mera 

direkt och vill komma till en uppgörelse så snabbt som möjligt genom vilka medel som 

helst, e-mail, telefon eller möte. Den första kontakten till potentiella kunder eller 

kompanjoner beror på hurudan kultur de har.  (Lewis 2006) 

3.2.2 Informellt eller formellt fokuserade 

Formella kulturer tenderar att vara organiserade utgående från hierarki. Denna 

hierarki visar tydliga skillnader på graden av status och makt hos individerna. 

Informella kulturer tenderar i sin tur att värdera mera egalitära organisations struktur, 

med mindre tydlig skillnad mellan makt och status individerna emellan. Skiljaktigheter 

kan tillkomma när företagsresande från mera informella kulturer möter mera formella 

motparter. Människor som är mera informella kan få formella människor att känna sig 

förolämpade genom att inte högakta dem tillräckligt samt vice versa så kan de mera 

formellt riktade människorna förolämpa de mera informella genom att inte respektera 

deras åsikter angående jämlikhet. (Gesteland 2002) I figur elva ses Gestelands (2002) 

uppdelning av informella och formella kulturer. 

 

 
Figur 11 - Fördelning mellan informella och formella kulturer 

 

I formella länder beslutar den högsta personen i organisationen alla slutgiltiga beslut 

och personalen vidarebefordrar bara information till denne. Respekt och status 

värderas högt i dessa länder, därav har det även visat sig vara svårt i vissa länder att få 

högre rang enbart på grund av att man är för ung eller kvinna. I informella länder visar 
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man status mera genom sitt kroppsspråk och genom att bevara sin image. (Gesteland 

2002, Lewis 2006)  

3.2.3 Tidsbundna eller mera flexibla 

En del människor i världen dyrkar klockan och lever sina liv helt enligt den, medans 

andra ser mera avslappnat på tider och scheman. Dessa människor focuserar mera på 

andra människor runt om dem istället – relationer kommer före tid. De kommer inte 

avsiktligt för sent utan gör många saker på en gång och relationer kommer alltid 

framom affärer. Detta skall inte misstolkas med respektlöshet utan tolkas mera som en 

relation måste uppstå innan affärer kan uppstå. Mera punktliga människor tolkar ofta 

mindre punktliga som lata, odisciplinerade och oförskämda, medans i motsats tolkas 

de mera punktliga som arroganta människor förslavade av klockor och deadlines. På 

grund av dessa olika sätt att tolka kan konflikter mellan dessa två grupper lätt 

uppstå.(Gesteland 2002, Neuliep 2009, Beckman & Forsling 2009, Usunier & Lee 

2005)  

När man gör affärer med ett land som inte har samma syn som man själv har, är det 

viktigt att försöka vara förstående istället för att döma människor. Folk agerar inte som 

de gör för att framstå som irriterande, utan det är bara kulturen de har blivit uppvuxna 

i. (Lewis 2006) I figur 12 ses Gestelands (2002) uppdelning av de mera tidsbundna 

kulturerna och de mera flexibla kulturerna.  

Mycket tidsbundna Tidsbundna Flexibla kulturer 
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 Södra och sydöstra 

Asien 

 

 
Figur 12 - Fördelningen mellan tidsbundna och mera flexibla kulturer 

 
 

3.3 Kommunikationens komplexitet 

Kommunikation är ett svårt koncept att greppa tag om. Det består av så mycket olika 

komponenter. Dit hör inte endast de ord vi uttalar utan även intonationer och 

kroppsspråket vi använder oss av. Även hur vi uttrycker oss är olika i olika kulturer, 
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man kan mena samma sak men uttrycka de det på helt olika sätt. Thill & Bovée (2011), 

Neuliep (2009) samt Ting-Toomey (1999) definierade interkulturell kommunikation 

som en process när information sänds och mottas av personer med olika kulturell 

bakgrund, vilket kan leda till att både verbal och ickeverbal kommunikation uppfattas 

på olika sätt. I detta kapitel tas upp några olikheter som kan vara bra att veta innan 

man börjar förhandla med en motsatt part ur en annan kultur.  

3.3.1 Direkt och indirekt kommunikation 

Affärsorienterade och relationsorienterade kulturer kommunicerar på olika sätt. Enligt 

Gesteland (2002) är denna skillnad den största orsaken till missförstånd mellan dessa 

två typer av företags människor. Oklarheter och förvirringar uppstår mellan parterna 

eftersom att människorna inom de olika kulturerna förväntar sig olika saker gällande 

kommunikations procesen, samt att deras prioriteringar är helt olika. Affärsorienterade 

människor tenderar att tycka om mera direkt, uppriktig och rättfram kommunikation. 

De anser det vara viktigt att bli förstådda helt, de säger vad de menar och håller sig till 

det de sagt. Relationsorienterade människor i sin tur föredrar ofta mera indirekt och 

diskret kommunikation. De vill bibehålla harmoni mellan parterna och behålla en bra 

relationer. Därmed är de även mycket försiktiga med vad de säger och gör så att de inte 

förolämpar eller genererar andra. (Neuliep 2009, Ting-Toomey 1999) 

Relationsorienterade människor har flera diskreta sätt att kommunicera genom 

kroppsspråk. I länder som Japan, China och sydöstra Asien undviker de ofta att säga 

ordet nej, de kringgår det ofta genom att säga t.ex. ”det kommer att bli svårt att 

uppfylla” eller ” vi kommer att göra vårt bästa för att uppfylla”. De kan även dölja sitt 

nej genom att byta samtalsämne, le eller bara vara tysta.  I öst och sydost Asien är det 

viktigt att man inte tappar ansikte, ”lose face”, utan behåller harmoni mellan parterna. 

Att förlora ansikte kan ske så lätt som att någon höjer rösten, är synligt frustrerad eller 

säger något opassande. Ett sådant beteende slutar ofta med negativ utkomst för båda 

parterna. Det är dock ett faktum att losing face existerar i alla kulturer, t.ex. italienare 

kallar det heder medans anglosaxare kallar det själv respekt. Ingen vill ju arbeta med 

människor som är oförskämda eller är kränkande. Människor i allmänhet känner sig 

obekväma om folk är arga eller om man känner sig genererad eller hånad. Därav måste 

även affärsresande människor tänka mycket på sin verbala kommunikation samt sin 

non verbala kommunikation. (Gesteland 2002, Beckman & Forsling 2009) 
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3.3.2 Hög- och låg kontext kulturer 

Relationsorienterade människor så som Asiater, Araber, Afrikaner och Latiner 

använder sig av indirekt kommunikation för att undvika konflikter och upprätthålla 

harmoni. Den Amerikanska antroprologen Edward T. Hall, marknads ledande forskare 

inom tvärkulturell kommunikation, myntade begreppet hög kontext för sådana kulturer 

där man behöver veta det omgivande sammanhanget kring orden för att kunna förstå 

vad som menas. Motsatsen till detta kallade han för låg kontext. Kulturer med låg 

kontext syftar till individer som talar mera om innebörden är tydlig. De vill att orden i 

sig skall innehålla hela innebörden. Den andra parten i ett möte ska alltså kunna förstå 

hela meningen utan att referera så mycket till kringliggande kontext. Exempel på dessa 

är: Nord Européer, Nord Amerikaner, Australiensare och Nya Zeeländare.  (Gesteland 

2002, Beardwell & Holden 2001, Thill & Bovée 2011, Neuliep 2009, Ting-Toomey 

1999) 

Undersökningar har visat på att internationell kommunikation kan skapa osynliga 

barriärer inom affärshandel. De olika variationerna i både den verbala 

kommunikationen och den icke verbala kommunikationen kan skapa kulturella 

konflikter. Har man en konversation mellan dessa 2 olika extremer är det som att prata 

2 helt olika språk, trots att man i verkligheten verbalt pratar samma språk. Vilka ord 

man väljer att använda under konverationen är så olika varandra, t.ex. i affärs 

orienterade kulturer ses man som ärlig och genuin om man är rättfram och uppriktig, i 

mera relationsorienterade är det ett tecken på att man är omogen och till och med kan 

ses som arrogant. Ett exempel på detta kan vara att i affärsorienterade kulturer säger 

man alltid som det är även om de inte är det man vill höra och det uppskattas, medans i 

relationsorienterade kulturer säger man det som vill höras oavsett om det går att 

genomföra eller ej. (Gesteland 2002, Neuliep 2009, Beckman & Forsling 2009) 

3.3.3 Uttrycksfulla eller mera reserverade 

Precis som talspråk och skift kan missförstås, så kan också kroppsspråk. I olika 

kulturer råder olika kroppspråk och man tolkar dem på olika sätt. Enligt Gesteland 

(2002:67) kan vi dock lära oss det väsentligaste kroppsspråket av en annan kultur 

snabbare än dess talspråk. Det finns tre typer av mänsklig kommunikation: verbal 

kommunikation, paraverbal och icke verbal. Verbal kommunikation syftar till ord och 

meningen av ord man använder. Paraverbalt språk syftar till hur högt vi uttrycker oss, 

hur vi förhåller oss till tystnad och överlappande diskussioner. Icke verbal 
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kommunikation syftar till kroppsspråk, så som gester och uttryck. Människor som 

uttrycker sig mera med hjälp av kroppspråk kommunicerar på ett helt annat sätt än de 

människor som är mera reserverade. Detta resulterar i en del missförstånd mellan 

parterna i såväl marknadsföring och försäljning samt förhandlingar och hantering av 

människor i de olika kulturerna. Kommunikationsgapet som uppstår mellan dessa är i 

stort sett outforskat när det kommer till internationella affärer.  

Den ökade globaliseringen har lett till en ökad tillgång till olika variationer av kulturer. 

Kroppsspråk är en viktig faktor när det gäller arbete och affärer mellan olika kulturer. 

Det är ett kraftfullt och användbart sätt att kommunicera, och det finns i många olika 

former och tolkningar. Det är därför viktigt att människor lär sig att tolka och förstå 

skillnaderna som finns i olika kulturers kroppsspråk. Icke verbal kommunikation kan 

ses som lösningen på många kulturella skillnader och problem om man kan förstå det 

helt till fullo. (Gesteland 2002) När man arbetar utomlands är det vettigt att lära vad 

som förväntas av en och leva efter det, det visar respekt för kullturen och människorna. 

Genom att använda rätt kroppspråk blir affärerna mera framgångsrika. (Lewis 2006) 

Icke verbal kommunikation kan vara båda avsiktlig eller oavsiktlig. Det som anses som 

små vardagliga gester i en kultur kan ses som oförskämda i en annan, likaså kan vissa 

delar av kroppspråket anses för närgångna för dem som är mer reserverade. 

Kroppspråket varierar även inom kulturerna, det är väldigt individuellt från person till 

person, men de största skillnaderna är mellan kulturerna. Ordspråket ”handlingar 

säger mer än ord” understryker vikten av det non verbala i kommunikation. Oavsett 

hurudant möte man är i skall kroppspråket ses som en viktig del av kommunikationen 

som helhet. (Lewis 2006) I figur 13 ses Gestelands (2002) uppdelning av de mera 

uttrycksfulla kulturerna och de mera reserverade kulturerna. 

Mycket uttrycksfulla 

kulturer 

Varierande kulturer Reserverade kulturer 

 Medelhavsområdet 

 Latin Europa 

 Latin Amerika 

 USA/Canada 

 Australien/Nya Zeeland 

 Öst Europa 

 Södra Asien 

 Afrika 

 Öst och sydöst Asien 

 Nordiska och 

germanska Europa 

 
Figur 13 - Exempel på uttryckfulla och mera reserverade kulturer 
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3.4 Kroppsspråkets fyra nyckelelement  

Inom ämnet kroppsspråk finns det fyra nyckel-element: 

1. PROXEMICS: Personlig sfär och mänsklig kontakt 

2. HAPTICS: Graden av kroppsberöring 

3. OCULESICS: Ögonkontakt och blickar 

4. KINESICS: Kroppsspråk och gester 

(Gesteland 2002:72) 

 

Proxemics. Alla individer har ett eget personligt utrymme som de vill hålla gentemot 

andra. Storleken på det personliga utrymmet beror dels på var i världen man har växt 

upp, men också dels beror den på vilken situation man är i. Ingen förvirring uppstår så 

länge man endast möter människor med liknande tankar angående komfortzon, men 

svårigheter slår till när man möter människor med en helt annan bild angående detta.  

Exempel på kulturer där man vill vara nära andra människor (upp till 20-35 cm) är: 

Arab länderna, Medelhavsregionen, Latin Europa samt Latin Amerika.  Kulturer där 

man vill ha mera eget utrymme (ca 40-60 cm) är: Asien, Norra/Centrala/Östra Europa 

och Nord Amerika.  Människor med litet personligt utrymme ställer sig ofta nära en 

okänd person och visar vänlighet, som svar på det brukar personer som är vana med 

större utrymme instinktivt reagera med att gå bakåt nått steg. Detta kan upplevas som 

att man inte tycker om den människan. I motsats kan den andra personen anse att den 

första är aggressiv eller hotfull. Uttrycksfulla människor tenderar även att ha mera 

fysisk kontakt offentligt än de som kommer från mera reserverade kulturer. I figur 14 

presenteras skillnaderna. (Gesteland 2002, Neuliep 2009 Ting-Toomey 1999) 

Hög kontakt Varierande kontakt  Låg kontakt  

 Arab länderna 

 medelhavsområdet  

 Latin Europa 

 Latin Amerika 

 Central och Östra 

Europa 

 Nord Amerika 

 Australien 

 Nya Zeeland 

 Asien 

 England 

 Nord Europa 

 
Figur 14 - Exempel på länders olika personliga utrymme 

 
Haptics. Graden av kroppsberöring skiljer sig i alla länder, oavsett om de är långt ifrån 

varandra eller inte. Amerikaner och Engelsmän är till exempel väldigt lika inom detta 

område, så inga obekväma situationer uppstår dem sinsemellan. Latin Amerikaner 

däremot anser att Amerikaner är högdragna och snobbiga för de anser inte att de har 
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tillräckligt med kroppskontakt mellan sig. Även olikheterna mellan Frankrike och 

England är väldigt stora. I en undersökning angående variationen såg man på par i 

kaféer och deras kroppskontakt. I Frankrike rörde paren varandra runt 100 gånger 

under ett kafé besök, medans i England var motsvarande siffra noll. Detta påvisar hur 

stor skillnad det kan vara trots att man är grannländer. Som ett annat exempel på olika 

betydelse av kroppsberöring kan ses är att i USA, UK och Tyskland är handhållning 

män emellan sett som ett visat sexuellt intresse, medans i Indien är det sett som en gest 

för vänskap.  Även hur man skakar hand i olika länder är olika och man bör observera 

hur ens motparter gör för att ge ett gott intryck.  (Gesteland 2002, Neuliep 2009, Ting-

Toomey 1999) 

Oculesics. Den mest subtila formen av kroppsspråk är ögon kontakt och blickar.  Man 

kan lätt bli förvirrad om ens motpart använder starkare eller svagare ögonkontakt än 

vad man själv gör. Individer från uttrycksfulla kulturer värderar stadig, direkt ögon 

kontakt. Till exempel italienare vill ha ögonkontakt när de pratar för att kunna se att de 

har blivit förstådda.  Individer från mera reserverade kulturer i sin tur har helt motsatt 

beteende. En direkt blick där kan tolkas som fientligt. Många Asiater till exempel 

känner sig väldigt obekväma i sådana situationer. En stadig blick kan tolkas som 

skrämmande eller hotande. Även hur personerna är vända mot varandra varierar. 

Människor med intensiv ögonkontakt står gärna nära varandra och tittar rakt mot 

varandra, medans personer med mindre ögonkontakt, som till exempel USA och UK 

inte ens behöver stå mot varandra eller se på varandra, de kan pratar bredvid varandra 

ut i luften. Variationerna syns i figur 15. Viktigt att komma ihåg är ändå att ögonen är 

en del av helheten och en blick kan betyda olika saker, därför bör hela kroppsspråket 

tas i beaktande. Människor i allmänhet litar mera på vad ansiktsuttrycken säger än 

ordens betydelse. Därför är det viktigt att vara genuin och framgå som pålitlig.  

(Gesteland 2002, Borg 2008, Beckman & Forsling 2009) 

Intensiv ögon 

kontakt 

Stadig Måttlig Indirekt ögon 

kontakt  

 Arab världen 

 Medelhavs-

området 

 Latin Europa 

 Latin Amerika 

 Nord Europa 

 Nord 

Amerika 

 Korea 

 Thailand 

 SUB sahariska 

Afrika 

 Asien 

 
Figur 15 - Exempel på kulturers olika sätt för ögonkontakt 
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Kinesics. Kroppsrörelser och gester är det fjärde nyckel elementet. Det finns två 

aspekter inom detta som är av speciell vikt för internationella förmedlare, och det är 

ansiktsuttryck och hand och arm rörelser. Mera uttryckfulla kulturer använder sig 

mycket av dessa två för att framföra sin sak, medans mera reserverade kulturer 

begränsar användningen av kroppsrörelser och använder sig mera av så kallat poker 

ansikte. (Gesteland 2002, Neuliep 2009, Beckman & Forsling 2009)  

Kroppspråket är av stor betydelse för hur vårt budskap uppfattas av åhörarna, och det 

påverkar ofta även deras åsikt om informationsinnehållet samt talaren. Trovärdigheten 

påverkas mera av hur man presenterar än vad man säger. Man kan omedvetet skicka ut 

fel signaler, så som kroppshållning, ansiktsuttryck, rörelser, spändhet, röst och tonläge 

etc. Är man medveten om inverkan dessa kan ha, kan man påverka och förbättra sin 

interaktion med andra. (Neulip 2009) Informationen man försöker förmedla uppfattas 

av 55 % av kroppsspråk, 38 % av röstkvalitet och 7 % av ord. Det är människors 

undermedvetna som plockar upp och processar 93 % av dessa. Det innebär att 

kroppsspråket har en väldigt relevant betydelse när det kommer till att dela 

information. Vi kan medvetet träna på vårt kroppsspråk så att vi kan påverka hur 

budskapet uppfattas. (Futurell 1996) 

Mycket av vårt kroppsspråk signaleras genom våra armar, händer, ben och fötter. 

Dessa rörelser och gester påverkar inte bara åskådarna men också den egna hjärnan.  

Till exempel sitter man med armarna i kors anses man vara negativt inställd till något 

eller inte hålla med. Det är ett mera obekvämt och stängt kroppsspråk. Ett mera öppet 

kroppspråk signalerar att man är avslappnad och närvarande. Displacement activities 

(t.ex. snurra på en ring, leka med en penna) och self-comfort gestures (t.ex. röra vid 

håret eller ansiktet) är några typer av omedvetna rörelser och gester man gör. Det kan 

vara svårt att kontrollera dessa rörelser, men det är bra att vara medveten om dem. 

(Futurell 1996, Borg 2008)  

Många rörelser och gester kan vara väldigt tvetydiga. I en kultur betyder de en sak och i 

en annan kultur en helt annan. Som exempel kan tas handrörelser där det finns det 

många do’s and dont’s. Några exempel på gester som kan misstolkas: 

 OK- tecknet - allt är okej, pengar, värdelöst eller förslag till samlag 

 Peka på saker/människor - oförskämt 

 Locka med pekfingret - nervärderande 
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 Tummen upp - toppen, nummer ett eller ett oförskämt sexuellt tecken 

 Tecknet fred - misstolkas som visa fingret åt någon  

 Vänster hand – smutsig och skall inte röra någon eller något som ges  

(Gesteland 2002, Neulip 2009)  

Vissa kulturer anser det även vara smutsigt att visa undersidan av sin sko eller fot.  

Även huvudrörelser kan misstolkas. Dessa otaliga småsaker är dock för många för att 

börja lista upp här. Små rörelser och gester som dessa kan dock lätt misstolkas och tas 

väldigt alvarligt, så människor som är i kontakt med folk från andra kulturer behöver 

hålla i minnet att något som hemma kan anses som väldigt artigt kan i andra länder ses 

som förolämpande. (Gesteland 2002) Som man ser har kroppspråket världen över en 

del skillnader och det är bra om internationella och globala företag är medvetna om 

detta.  

 

3.5 Likheter och olikheter i karaktärsdragen 

Dessa kulturella skillnader kan inte generaliseras till att gälla hela länder eller 

områden. Karaktärsdrag som dessa är även väldigt personliga och ändras beroende på 

vilka erfarenheter man har. Men i detta arbete har de bearbetats så som det till 

majoritet ser ut, utgående från källornas beskrivningar. Till exempel kanen affärsman 

från Asien vara så berest inom arbetslivet och så global i sitt tankesätt att han inte 

passar in i ”stereotypen” av en asiatisk affärsman.  För att få en bättre översikt över 

affärsbeteenden har en sammanfattande modell framställts, som kan ses i figur 16. Den 

visar vilka karaktärsdrag verkar vara sammanlänkande med varandra. Dessa drag kan 

vara mera eller mindre tydliga beroende på från kultur och person.  

 

Figur 16 - sammanställning över likheter mellan olika karaktärsdrag 

Affärsorienterade 

Direkt kommunikation 

Låg kontext 

Informella 

Tidsbundna 

Relationsorienterade 

Indirekt kommunikation 

Hög kontext 

Formella 

Tids flexibla 
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Även en sammanfattning har gjorts över hur olika kulturer och länder ter sig enligt 

samma modell. Det vill säga att de karaktärsdrag nämnda på vänster sida i figur 16 

sammanfaller med kulturerna nämnda på vänstra sidan i figur 17, samt vice versa. Som 

tidigare nämnt är det viktigt att komma ihåg att dessa inte gäller på individnivå utan en 

mera allmän nivå, samt att beroende på kultur och beroende på karaktärsdrag befinner 

man sig på olika platser inom modellen, en del är mera extrema än andra.  

 

Figur 17 – Sammanställning över likheter mellan olika kulturer 

 

Kroppsspråk har avsiktligen lämnats bort från dessa modeller eftersom att det är mera 

komplex och svårt att generalisera i jämförelse med de andra dragen, eftersom att det 

skiljer så mycket.  

 

3.6 Kommunikation för att bilda relationer 

För att en försäljning skall lyckas behövs både verbal samt icke verbal kommunikation. 

Olika barriärer så som kulturella skillnader, störande moment eller vilket sätt 

informationen har förmedlats kan påverka hur informationen både sägs och uppfattas. 

Grundläggande saker som även kan påverka är utrymmet man befinner sig i och 

personernas utseende. Man bör vara professionellt klädd och kunna känna sig 

avslappnad och bekväm där man är. (Futurell 1996) 

Orsaker till att kommunikationen lider och informationen inte flyter som den ska kan 

vara att man har olika uppfattningar om behoven, för mycket informationen eller 

Nord Amerika 

Nord Europa 

Germanska länder 

Australien  

Nya Zeeland 

Arab Världen 

Latin Amerika 

Asien 

Delar av Europa och  
Medelhavsområdet 

Afrika 
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oorganiserad presentation, köppress eller att försäljaren inte intar samma still som 

köparen.  

Försäljaren kan använda sig av sitt tonfall, tempo, röstkvalitet och använda sig av 

pauser för att påverka hur informationen kommer ut. Försäljaren bör känna igen olika 

kroppspråk och subtila icke verbala signaler för att kunna ändra sitt informationsflöde 

enligt det. Att kunna reagera utgående från vilka signaler köparen signalerar är viktigt, 

både verbalt och icke-verbalt. Är kunderna är accepterande, motsättande eller 

varsamma bör man kunna avläsa detta och justera sig enligt det för att föra 

kommunikationen vidare och försöka bygga på relationen och tilliten. Köparen ger på 

detta sätt feedback konstant utan att kanske själv ens vara medveten om det, som en 

bra försäljare behöver man visa empati, förklara enkelt och kunna lyssna. (Futurell 

1996, Neuliep 2009)  

3.6.1 Språk skillnader  

För att få ett relativt harmoniserat och integrerat internationellt arbetsteam behöver 

man förstå vad som får de andra utländska kollegorna att fatta intresse. Man måste 

även förstå att det finns substitut för att lära sig språket, kulturen och deras historia, så 

det löns att spendera pengar men framför allt tid på att lära sig så mycket som möjligt 

om de andra innan man påbörjar arbetet. Genom att helt ignorera dessa kan företaget 

med större sannolikhet hamna i förlust eftersom att samarbetet inte alls fungerar. 

Sådana fakta som rekommenderas att ha lite kunskap om är: språket och baskunskaper 

in politik, landshistorik, geografi samt affärs beteende. (Lewis 2006) 

Under mötesförhandlingar behöver man använda sig av ett gemensamt språk. Engelska 

används mycket som ett gemensamt affärsspråk världen över, men kan också komma 

att vara en barriär. Eftersom att ord i olika kulturer används och förstås på olika sätt. 

Språk i säg är ett fattigt kommunikationsverktyg om man inte är från samma kultur. 

Som exempel kan ges det finska ordet sisu som inte betyder något för andra trots att 

det skulle översättas, samma med Japanesiska ordet girieller portugesiska ordet 

saudades. Något som även påverkar kommunikationen mycket är hur varje kultur 

användersitt språk och tal på olika sätt. Trots att affärsspråket är engelska kan 

ordföljden vara fel eller intonationerna låta konstigt. Hur man säger ord, kan låta som 

ett helt annat ord och meningen av satsen kan ändras. Om man råkar ut för att 

översätta i huvudet medan man pratar kan man även lätt säga ett helt annat ord än 

man tänkt om man inte kommer på det rätta. Några exempel kan vara: Finland – We 
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are sitting in the glass room (classroom), eller Tyskland – Next week I shall become a 

new car (get).  Det är viktigt att komma ihåg att prata långsam, klart och tydligt och 

kontrollera att den andra parten förstått dig rätt. Det är även viktigt att komma ihåg att 

själv lyssna noggrant och inte dra förhastade slutsatser utan istället fråga om hjälp om 

man inte förstått. (Lewis 2006, Thill & Bovée 2011) 

3.6.2 Kommunikationsverktyg 

Kommunikationens roll på den globala marknaden är liknande den på nationell nivå. 

Man måste genom kommunikationen få fram information till kunderna som de 

behöver för att ta köp beslut. (Hollensen 2007) 

Kommunikationstekniken som finns tillgänglig i dagens arbetsplatser omformar hur 

arbetslivet ser ut. Innovativ mjukvara, trådlöst nätverk och otaliga teknologier tillåter 

anställda att dela information, arbeta på distans och vara mera produktiva både på 

kontoret eller hemifrån. En gradvis skiftning från grundläggande funktioner så som 

email och online kalendrar håller på att ske mot mera djupare funktionaliteter så som 

fjärrdatabas åtkomst, multifunktionella enheter samt webb baserade applikationer. 

(Guffey & Loewy 2013) 

Företag byter från vanlig telefonkontakt till voice over internet protocol (VoIP), vilket 

låter människor kommunisera enbart med hjälp av en internet anslutning.  Dessa 

stöder röstmeddelanden, e-mail, klicka för att ringa funktion samt datortelefoner.  Ett 

exempel på detta är Skype. Handhållna trådlösa enheter ökar. Smarttelefoner är 

utrustade med telefon, email, webbläsare och kalender funktioner oavsett plats bara det 

finns täckning eller wifi.  Telefoner så som blackberry, iPhone och Android låter även 

personer logga in på företags databaser och intranät från avlägsna platser. Datorer kan 

vara försedda med röstigenkänningsprogram, vilket tillåter användare att diktera text 

och få exakt transkribering, både i email och i dokument. De kan även surfa på internet 

och kontrollera datorn med hjälp av endast rösten, allt för att underlätta för 

användaren. Elektroniska presentationer i till exempel PowerPoint kan visas via 

laptoppar och publiceras online. Dessa kan inkludera animationer, ljud effekter, 

fotografier med mera. I vissa industrier har denna form av affärs presentationer ersätt 

de traditionella pappers rapporter. Sociala verktyg så som bloggar, podcasts, Twitter, 

Facebook och LinkedIn är exempel på nyare verktyg som möjliggör kontakt mellan 

anställda och kunder. (Guffey & Loewy 2013) 



48 
  

 

Telefon konferenser möjliggör att flera personer kan samtidigt ha möten via ett samtal 

oavsett ort.  Ett steg längre är video konferenser, vilket tillåter människor att mötas i 

realtid, trots att de inte är på samma ställe. Detta förutsätter ett rum som är utrustat 

med kamera och en skärm man kan se på. Med hjälp av dagens teknologi kan upp till 

200 personer sitta vid sina egna datorer och telefoner och dela applikationer, kalkyler, 

presentationer och foton med varandra. Även web konferenser är möjliga. Genom 

tjänster som GoToMeeting, WebEx, och Microsoft LiveMeeting behöver man endast en 

dator och en internet uppkoppling för att hålla ett möte i realtid. Genom dessa kan man 

dela: skärm, chat, presentationer, text meddelanden och applikationer. Telefoner 

utrustade med video möjliggör även bild och audio konferenser via dessa, då behövs 

endast internet uppkoppling, ingen extern skärm eller dator.  Dessa nya tekniker gör 

det möjligt för människor över hela världen att hålla möten tillsammans utan att 

behöva vara tillsammans och under alla timmar av dygnet. (Guffey & Loewy 2013) 

3.6.3  Konsumentdominerad marknadskommunikation (Word-of-mouth) 

”Med konsumentdominerad marknadskommunikation avses att konsumenterna 

sinsemellan oberoende företaget söker och sprider marknadsinformation.” 

(Berndtson 2007) Konsumentdominerad marknadskommunikation, word-of-mouth, 

anses vara ett trovärdigt, flexibelt och naturligt sätt att dela information. Informationen 

sprids ofta inom alla faser av konsumtionsprocessen och ger kunderna makten att välja 

vad de säger, till vem och när. Detta sätt att sprida information gynnar ofta 

konsumenterna. Denna marknadskommunikation är helt utanför företagets kontroll.  

Företagens utmaning är att integrera med konsumentnätverket. Det innebär att man 

borde betrakta den konsumentdominerande marknadskommunikationen som ett 

komplement till den företagsdominerande marknadskommunikationen. Trots att 

företag inte kan kontroller word-of-mouth, kan de uppmärksamma det och agera 

utgående från det. Företaget kan ändra sin egen marknadsföring enligt vad 

konsumenterna säger om dem, endera genom att redan styrka det de har eller genom 

att ändra på det. För företaget gäller det att förstå och kunna hantera och styra den 

konsumentdominerade marknadskommunikationen mot en riktning som de själva vill. 

(Berndtson 2007) 
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4 UNDERSÖKNINGEN METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I detta kapitel kommer det att tas upp med vilken metod forskningen tagits an, samt 

hur undersökningen gått till väga och urvalet av respondenterna.  

 

4.1 Ansats 

Det finns tre olika typer av ansatser man kan använda inom forskning: induktion, 

deduktion eller abduktion. Induktion syftar till att data samlas in genom till exempel 

intervjuer, sedan analyseras svaren och man hittar gemensamma mönster. Eftersom 

dessa mönster existerar kan vi dra slutsatser att de finns. Deduktion syftar till att man 

har en teori som utgångspunkt, hypoteser om verkligheten tas utgående från dem. 

Dessa testas sedan, genom till exempel intervjuer, observationer eller enkäter och 

jämförs med den ursprungliga teorin. Abduktion syftar till en intuitiv uppfattning om 

omvärlden, vilket kan ses som ett mellanting mellan de två tidigare nämnda. Den 

bygger på en form av en erfarenhet av hur saker brukar vara.  (Trost 2010) Denna 

fallstudie har följt en induktiv ansats, det vill säga att en initierande teori har jämförts 

med ny information som man erhållit genom kvalitativa intervjuer, slutsatser har sedan 

tagits utgående från denna jämförelse.  

 

4.2 Undersökningsmetod 

Det finns två olika metoder man kan välja att använda sig av när man gör en 

undersökning, den kvalitativa undersökningsmetoden eller den kvantitativa 

undersökningsmetoden. Den kvalitativa metoden karaktäriseras av att man går in på 

djupet av sitt undersökningsobjekt och vill studera ämnet närmare och hitta 

underliggande mening och innebörd. (Anderson, Sweeney, Williams, Freeman & 

Shoesmith, 2007) Denna undersökningsmetod är begränsad till undersökarens 

subjektiva förmåga att tolka, eftersom att man fokuserar på ett fåtal 

undersökningsobjekt som man studerar mera grundligt. Man strävar efter att få en 

djupare förståelse angående ämnet man studerar och varför saker sker eller har skett så 

som de gjort i de få objekt man valt. Med denna metod fördjupas kunskapen i ämnet 

man undersöker men resultaten man erhåller är svåra att generalisera, eftersom att 

representativiteten är låg och observationerna är få. (Svensson & Starring 1996, 

Christensen & Engdahl 2001)  
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Den kvantitativa metoden består av siffror och data som man fått från exempelvis 

enkäter, utskrifter, dokument, olika mätningar eller observationer. Denscombe (2009) 

påpekar att ”de forskare som vill använda kvantitativa data måste förstå vilken typ av 

data de arbetar med och förstå vilka möjligheter och begränsningar som är förknippade 

med särskilda typer av numeriska data”. Kvantitativa metoder har tonvikt på testning 

och verifikation av olika ställda hypoteser, fokus ligger mera på fakta och logik, och är 

mera generaliserbara. (Ghauri & Grønhaug 2002) I denna undersökning har den 

kvalitativa metoden valts, viket förklaras närmare i 1.3.  

 

4.3 Undersökningens tillvägagångssätt 

Jag har valt att göra en fallstudie och alltså undersöka ett företag mera på djupet. Efter 

att ämnet valts, gjordes en kort intervju med företagets grundare, angående deras 

historia samt utveckling för att få en överblick över deras passform till mitt ämne. Jag 

valde att utföra en kvalitativ studie på företaget i fråga och utföra mera ingående 

intervjuer med flera av deras anställda runt om i världen. Detta för att få en större 

överblick över ämnet och på bästa möjliga sätt kunna undersöka de olika skillnaderna 

och uppfattningarna angående den internationella affärskommunikationen och de 

skillnaderna som förekommer kulturer emellan.  

4.3.1 Datainsamling 

Information kan samlas in på flera olika sätt, till exempel: enkäter, intervjuer och 

observationer, för att nämna några. Jag har valt att använda mig av ett visst antal 

informella kvalitativa intervjuer inom ett företag som jag anser vara relevant till ämnet 

jag forskar om. Informella intervjuer anser jag vara det bästa sättet att utföra denna 

undersökning eftersom man då kan få så bred och överläggande insikt som möjligt i 

deras företagsverksamhet. Kvalitativa intervjuer karakteriseras av raka enkla frågor 

som man får komplexa och innehållsrika svar på. Det innebär att man får ett stort 

material att arbeta med som förhoppningsvis leder till gemensamma mönster och 

intressanta uttalanden och åsikter. (Trost, 2010) Intervjuerna går ut på att förstå hur 

personerna i fråga tänker och känner, vilka erfarenheter personen har samt hur dennes 

föreställningsvärld ser ut. De har blivit gjorda både personligen och via GoToMeeting 

(en web-baserad service som möjliggör kommunikation genom online möten och video 

konferenser), men de har alla följt ett visst mönster som har varit det samma. 
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Struktureringen har varit hög med tanke på att samma intervju guide har följts, 

frågorna har dock varit öppna. (Trost 2010, Svensson & Starrin 1996) 

Frågorna i intervjuguiden har noggrant valts och formulerats innan ett första mail har 

skickats till de utvalda respondenterna för att se om intresse för att medverka i 

insamlingen av det empiriska datat funnits.  Vid jakande svar har intervjuguiden 

skickats till personerna i fråga samt datum och tid har bestämts för själva intervjun.  

Respondenterna har sammanlagt varit tio stycken personer, alla som tillfrågades 

medverkade. Dessa är alla verksamma inom olika delar av världen. Sex av intervjuerna 

har genomförts personligen och de resterande fyra har gjorts genom GoToMeeting. 

Samtliga intervjuer har bandats in. Intervjuerna som gjorts genom GoToMeeting har 

varit lika avslappnade och uttömmande som de som gjorts personligen, inga skillnader 

var märkbara på det planet.  

Efter att tre intervjuer gjort och jämförts med varandra och teorin, lades några frågor 

till i intervjuguiden innan de resterande respondenterna intervjuades. Dessa frågor 

skickades sedan som tilläggs frågor vidare med e-post till de respondenter som redan 

intervjuats. Detta är en möjlighet man har när man gör en kvalitativ undersökning, och 

man skall se det som en styrka. (Trost 2010) 

4.3.2 Urval 

Vid kvalitativa studier vill man få en viss variation mellan respondenterna. Alla skall 

inte vara för lika varandra, utan det skall finnas avvikande personer också. Vid 

kvalitativa intervjuer är det att föredra att urvalet av respondenter inte är så stort, 

annars kan materialet bli ohanterligt och fel uppfattning över materialet kan uppstå. 

Viktigt att komma ihåg när man gör sitt urval är att kvalitet är viktigare än kvantiteten i 

alla studier.  (Trost 2010)  

Respondenterna till denna studie har valts ut med hjälp av att välja ut ett av de 

områden som företaget är verksamma inom och välja de personer som jobbar inom 

detta i en hierarkisk ordning spritt över världen. Självfallet finns det flera som man 

hade kunnat välja, men jag valde att fokusera på personer som arbetar nära varandra 

både uppåt och nedåt och sidled i organisationen. En noggrannare beskrivning på detta 

kan ses i figur 18 i nästa kapitel, samt en kort förklarning över vardera personen.  
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4.3.3 Respondenterna som valts 

I figur 18 kan ni se respondenternas hierarkiska ordning inom Meetings and Events 

teamet samt deras positioner inom företaget, var de är bosatta, vilket 

verksamhetsområde de har, samt vad deras uppgifter är. 

 

Figur 18 – Respondenterna 

 
 

Richard Taylor 
- CEO 
- England, London 
- Globalt 
- Sales, Relationship 
Management 

Pat Moody 
- COO 
- Usa 
- Globalt 
- Relationship 
Management, Mentor For 
Sales People 

Jon Fowler 
- Managing Director 
- England, London 
- Europa, Afrika, Mellan 
Östern 
- Sales 

Amie Fletcher 
- Relationship Manager 
- England, London 
- Europa 
- Relationship 
Management 

Robbie Viggers 
-  Managing Director 
- Hongkong 
- Asien, Australien 
- Sales 

Simon Bryan 
-  Managing Director 
- Usa, Mnneapolis 
- Nord Och Syd Amerika 
- Sales 

Julianna Holterhaus-
Smith 
- VP Of Market Research 
- USA, NY 
- USA, Canada 
- Relationship 
Management, Sales 

Marcus Wikars 
- CTO 
- Vasa 
- Globalt 
- Tekninsk Integration I 
Initireringsfas, 
Relationship Management 

Shaima Abdelmageed 
- Technical Product 
Manager 
- Vasa 
-  Globalt 
- Customer Technical 
Training 

Jonas Österaker 
- Senior Developer 
- Vasa 
- Globalt 
- Teknisk Support  
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Richard Taylor började arbeta på Lumi 2011 och är nu CEO samt styrelseordförande 

på företaget. Han är stationerad i England och arbetar huvudsakligen på båda deras 

kontor som finns i London och Liphook, men reser månatligen globalt för kund möten 

och event. Intervjun gjordes personligen den 8 januari 2015 i Liphook, England och 

den varade 56 minuter. 

Marcus Wikars är en av de två som ännu är kvar på företaget av de som grundade det 

2003. Han arbetar nu som CTO på företaget, har en styrelsepost samt att han är den 

tredje största ägaren i företaget fortfarande. Han arbetar i huvudsak i Vasa men reser 

månatligen globalt till egna kontor eller kunders. En initierande intervju gjordes i 

oktober 2012, för att se kompabilitet till forskningens ämne. Intervjun gjordes 

personligen i Vasa den 9 april 2015 och tog 147 minuter. 

Pat Moody började arbeta på Lumi 2013 och är COO för företaget. Han är stationerad i 

Washington kontoret i USA, men är huvudsakligen på andra orter eftersom hans arbete 

kräver mycket affärsresande globalt. Intervjun skedde personligen 12 oktober 2014 i 

Vasa och tog 92 minuter. 

Jon Fowler började arbeta på Lumi 2013, och är Managing Director EMEA (Europe, 

Middle East, Africa). Han jobbar på London och Liphook kontoren i England, och reser 

ibland inom EU. Intervjun gjordes personligen i Liphook 9 januari 2015. Intervjun tog 

48 minuter.   

Robbie Vigers började arbeta på Lumi 2013 och är Managing Director över Asien samt 

Australien. Han jobbar på kontoret i Hong Kong i huvudsak, men reser en hel del i sitt 

arbete. Intervjun gjordes den 4 mars 2015 som en video konferens med hjälp av 

företagets egen produkt GoToMeeting, det vill säga att jag satt i Vasa och han satt i 

Hong Kong. Intervjun i sig tog 47 minuter. 

Simon Bryan började arbeta på Lumi 2013 och är Managing Director över Nord- och 

Syd Amerika. Han är stationerad i Minneapolis kontoret i USA. Intervjun gjordes den 4 

mars 2015 som en video konferens med hjälp av företagets egen produkt GoToMeeting, 

det vill säga att jag satt i Vasa och han satt i Minneapolis. Intervjun i sig tog 84 minuter. 

Amie Fletcher började arbeta på Lumi 2012 och är Relationship Manager över de 

Europeiska kunderna. Hon är stationerad i London, England. Intervjun gjordes 5 mars 

2015, med hjälp av produkten GoToMeeting. Intervjun tog 105 minuter.   
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Juliana Holterhaus-Smith började arbeta på Lumi 2011 och är Relationship Manager 

för Amerikanska kunder.  Hon är stationerad i new York, USA. Reser till viss mån både 

vid event samt kund möten.  Intervjun gjordes 6 mars genom GoToMeeting och den tog 

82 minuter.  

Shaima Abdelmageed började arbeta på Lumi 2012 och är Technical Product Manager. 

Hon arbetar i Vasa kontoret men har rest ett par gånger under dessa år för att möta 

kunder. Intervjun var personligen och i Vasa den 4 mars 2015 och den tog 64 minuter.  

Jonas Österåker Började arbeta på Lumi 2008 och är nu Senior Developer. Han 

arbetar i Vasa kontoret på heltid, men har enstaka gånger under dessa år rest till 

kunder eller företagets internationella kontor. Intervjun gjordes personligen i Vasa den 

4 mars 2015 och den tog 74 minuter. 

En del av intervjuerna visade sig i efterhand inte svara på syftet i detta arbete, så dessa 

har valts bort. Här kommer en redovisning över vilka och varför. Amie Fletcher som är 

Relationship Manager, arbetar på den europeiska marknaden i huvudsak. Hon reser 

endast till vissa av de event som företaget medverkar vid.  Hon använder sig därav mest 

av telekommunikation i kontakt med kunderna. På grund av hennes begränsade 

kontakt med kunder utanför England har hennes intervju valts att inte tas i beaktande.  

Shaima Abdelmageed som är Technical Product Manager, arbetar endast i Vasa 

kontoret men har kontakt med kunder globalt via telekommunikation eller mail. På 

grund av dels hennes begränsade kontakt med kunder men också dels på grund av att 

hennes intervju svar inte motsvarade arbetets syfte har även den valts bort. Jonas 

Österåker som är Senior Developer, arbetar även han endast i Vasa kontoret. Han 

använder sig mestadels av mail kontakt med sina internationella kunder. På grund av 

att hans svar inte visade sig svara på arbetets syfte har även den valts bort.  

 

4.4 Reliabilitet validitet trovärdighet  

Reliabilitet syftar till hur tillförlitliga mätningarna är. Om en intervju skall kunna kallas 

tillförlitlig, förväntar man sig att resultaten från en mätning skall visa samma vid en 

förnyad mätning. (Trost 2010) Vid prövning av reliabilitet vid en kvalitativ intervju bör 

man ta i beaktande att sinnesstämning kan påverka svaren som anges, i synnerhet 

beroende på typen av ämne som diskuteras. Därav bör reliabiliteten mätas enligt 

sammanhang och bedömas utifrån situationen som råder under intervjutillfället. 
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Identiska frågor kan alltså anses vara reliabla trots skillnader i svar mellan två 

intervjutillfällen. Reliabiliteten bör bedömas i kvalitativa studier samtidigt som 

frågornas giltighet och validitet tas i beaktande. Dessa begrepp är så ledes 

sammanflätade med varandra när det gäller kvalitativa studier, så är inte fallet när det 

gäller kvantitativa studier. (Svensson & Starrin 1996) 

Alla respektive respondenter är sådana som jag har träffat och pratat med mer eller 

mindre i olika sammanhang. Därav tror jag att de kände sig relativt avslappnade under 

intervjun och att de kände att de kunde prata mera fritt och öppet. Beroende på om 

intervjun var i person eller via video samtal kan det haft en viss inverkan på 

reliabiliteten. Däremot tror jag att det varit frågan om helt okända respondenter skulle 

skillnaden mellan distans intervju och personlig intervju varit större.  

Validitet syftar till hur noga instrumentet eller frågan mäter det den är avsedd att mäta, 

hur giltig mätningen är. Vid kvalitativa intervjuer strävar man till att veta hur 

respondenten uppfattar ord och företeelser. (Trost 2010) När man mäter 

undersökningens validitet ser man på undersökningens uppläggning, 

datainsamlingsmetodiken, analysen av data samt resultatet. (Svensson & Starrin 1996) 

Både reliabilitet och validitet är viktiga mätinstrument för kvaliteten av 

datainsamlingen och analysen av data.  (Svensson & Starrin 1996) 

Med tanke på att en del intervjuer var personligen och en del via video konferens tror 

ändå inte att validiteten påverkats till så stor grad. Detta baserar jag på det faktum att 

respondenterna uppfattat vad det är jag avsett att mäta till mina studier.  

Trovärdighet är något man strävar efter i sina studier. Detta är mera utmanande när 

det kommer till kvalitativa studier. Datat skall vara insamlat på ett sådant sätt så det är 

seriöst och relevant för arbetet. Man skall under intervjun vara objektiv och låta 

respondenten tala och framhäva sina åsikter utan att man själv framhäver sina egna 

antaganden. (Trost 2010)  

Trovärdigheten i dessa intervjuer anser jag varit hög. Att respondenterna redan från 

tidigare varit i kontakt med mig endera vid personliga eller arbetstillfällen har påverkat 

att de känner sig bekväma att prata med mig. Därav kan jag dock också se att detta kan 

vara en negativ sak eftersom man lätt kommer på sidospår i diskussionen eller att de är 

för mycket eller för lite aktsamma med vad de berättar angående företaget. Lika så kan 
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det också påverka min subjektivitet och tolkningsförmåga. Men i huvudsak tror jag att 

det är en fördel gällande både trovärdigheten samt reliabiliteten och validiteten.  

Generaliserbarhet avser i vilken utsträckning resultaten antas stämma för andra 

människor och situationer. Kvalitativa undersökningar generaliseras genom att teori 

utvecklas som är rimlig i just den situationen, men kan också anses ge olika resultat 

trots samma process i en annan situation. Generaliserbarhet syftar till att man skall 

kunna applicera resultaten man kommit fram till på liknande situationer och personer 

som de grundats på. (Svensson & Starrin 1996) 

De flesta saker både på personnivå men även företagsnivå är väldigt specifika och svåra 

att generalisera. Dock finns det saker inom båda som kan generaliseras över en större 

grupp individer eller företag. Inom denna studie kan jag se att flera människor tolkar 

saker relativt lika ändå trots att de kommer från olika kulturer. 

 

4.5 Analys och tolkning  

Efter intervjuerna gjorts skall man bearbeta, analysera och tolka dem. Vid kvalitativa 

intervjuer finns ingen uppsättning av regler över hur detta skall göras inte heller finns 

dataprogram tillgängliga att ta sig till som till exempel vid kvalitativa undersökningar 

som är mera statistiska. Istället måste man använda sin kreativitet och fantasi som 

hjälpmedel. Det finns tre steg man kan gå efter för att underlätta arbetet inom 

kvalitativ forskning: samla in data, analysera data, och sedan tolka materialet. Dessa 3 

överlappar varandra automatiskt under arbetets gång. (Trost 2010) 

”När man gör tvärkulturella intervjuer kan det vara svårt att skaffa sig kunskap om den 

mängd olika kulturella faktorer som påverkar förhållandet intervjuare och intervju 

person” (Kvale & Brinkmann 2014:184). Med detta menar författaren att intervjuaren 

behöver tid för att lära och känna den främmande kulturens verbala och icke-verbala 

kommunikation innan en intervju tar plats eftersom att dessa kan påverka både 

intervjuns kvalitet och hur den tolkas. När intervjuer görs över kultur gränserna kan 

missförstånd uppstå både i språk och i gester. Allmänna gester så som att nicka kan 

betyda olika samt ord ha flera betydelser.  Därav är det bra att både intervju frågorna 

och svaren varit tydliga och direkta. Dock kan samma olikheter ses även inom den egna 

kulturen och samma tolkningssvårigheter kan existera redan för att man intervjuar 

tvärs över kön, annan generation eller annan samhällsklass. (Kvale & Brinkmann 2014) 
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Alla respektive intervjuer som jag har gjort har spelats in. Dessa har sedan 

transkriberats och skrivits ner i tur och ordning. Efter det har jag suttit och läst igenom 

och försökt hitta vilka olikheter och likheter det har funnits mellan respondenternas 

svar. Eftersom respondenterna var så många ville jag dela upp dem på nått sätt så de 

skulle gå lättare att jämföra dem. Först tänkte jag dela upp dem enligt hierarkisk 

ordning, oberoende region och jämföra dem sinsemellan, men beslöt mig för att dela 

upp dem enligt kontinent och jämföra dem oberoende hierarki. Först har jag valt att 

skriva hur de inom samma kontinent tänker, sedan jämföra dessa kontinentala svar 

mot varandra, samt mot teorin.  
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5 CASEFÖRETAGET – LUMI TECHNOLOGIES LTD 

Jag har valt att göra en fallstudie om ett företag vid namn Lumi Technologies Ltd. Det 

är ett teknologi företag som har sin grund här i Vasa och som har marknadsfört sin 

teknologi ut på den globala marknaden. Lumi var först inom sitt område med enskilt 

utvecklade applikationer för mobiler. Ramirez och Wallin (2000) tog upp att företag 

som är först inom något benämns Prime Mover. Sådana företag skapar förändringar 

och bryter mark. De kan vara först inom en specifik teknologi eller produkt. De har 

skapat en skalfördel åt sig själva.  

Företaget är efter tio år globala marknadsledare inom teknologi för insamling av 

realtidsdata. Deras produkter är ämnade för forskning, live-events, möten och 

företagskommunikation. Deras kärnteknologi och mobilapplikationer används av 

hundratals globala företag för att få insikter i folks åsikter, beteenden och inställning på 

ett nytt dynamiskt och innovativt sätt. Lumi har nu på senare år verkligen kommit 

igång med sin tillväxt, nya innovationer har tillkommit och med det nya 

differentierings möjligheter. Sommaren 2013 köpte de upp ett annat stort Engelskt 

bolag vid namn IML Ltd. Detta har i sin tur fört med sig nya internationella kunder och 

sammarbetspartners. Lumi har i dags läget kontor i: England, USA, Australien, 

Nederländerna, Belgien, Frankrike, Tyskland, Finland, Hong Kong, Singapore, Nya 

Zeeland and Syd Afrika. (Marcus Wikars 2015, www.lumiinsight.com) 

 

5.1 Historisk utveckling  

Lumi’s teknologi utvecklades i Finland mellan 2003 och 2008 innan smarttelefonerna 

slagit igenom. Teknologin skapade en unik ”andra skärms” upplevelse som tillät tv-

tittare att delta i evenemang via sina mobiltelefoner. Under 2008 grundades det 

engelska bolaget av de finska utvecklarna Marcus Wikars, Magnus Holtlund och 

Johannes Berg tillsammans med Mark Beilby, Gavin Poolman och Rolfe Swinton.  

Wikars tog upp under intervjun att beslutet att internationaliseras kom rätt så naturligt 

på grund av den begränsade marknaden. De ville söka sig till nya marknader för att 

kunna växa. De hade ingen specifik strategi, utan använde sig av sitt personliga samt 

affärs nätverk. Tekniken kunde de i Finland, men via dessa tre nya nyckelpersoner fick 

de ett större nätverk och mera försäljnings erfarenhet. Marcus själv sade sig ha 

spenderat 9 månader i England under denna tid. (Wikars, Marcus) Falay et al. (2007) 

tog upp att nätverk kan vara fördelaktiga om företaget vill fokusera mera på 

http://www.lumiinsight.com/
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kärnkompetensen och ta hjälp att sitt nätverk för att få de resterande funktionerna att 

cirkulera. Hollensen (2007) tog upp att initiativ för att söka sig utomlands kan vara 

proaktiva eller reaktiva. Proaktiva motiv som gör att företag internationaliseras kan 

vara: företagets vinst och tillväxt mål, ledningens önskan, teknisk kompetens utländska 

marknadsmöjligheter eller stordriftsdelar. De reaktiva motiven kan vara: mättad 

hemma marknad överkapacitet eller närhet till internationella kunder.   Om man 

jämför detta med Wikars svar kan man se att beslutet att internationaliser inte 

nödvändigtvis är endera motiven, utan en blandning av båda. Dock kan man se från 

Wikars svar att det ändå varit mera proaktivt.  

Teamet kommersialiserade teknologin och fick sedan en investering från det engelska 

företaget Beyond Capital år 2010. Samma år öppnades ett kontor i New York som 

leddes av Rolf Swinton. Marcus nämnde att även nu följde de sitt nätverk, inget syfte 

med val av ort fanns. (Wikars Marcus) År 2011 transformerades bolaget via en 

investering från Chris Morris (grundare till Australiensiska företaget Computershare) 

samt av Richard Taylor (dåvarande VD på det engelska företaget IML). Richard Taylor 

blev därefter VD för Lumi. På samma gång köpte en av Lumis största kunder WPP PLC 

en liten andel av företaget i samband med en affärsuppgörelse. (www.lumiinsight.com) 

Riddle och Gillespie (2003) nämnde att nätverk och relationer kan användas om en del 

av internationaliseringsmetoden samt utgöra en informationskälla för företaget.  Jones 

et al. (2009) tog upp att det är fördelaktigt för utvecklingen av företag att ha ett brett 

nätverk, det möjliggör en bredare resursbas.  

Efter detta fokuserade Lumi på att skapa en del patenterade produkter som går att sälja 

till olika marknader beroende på deras storlek och kundernas förmåga att betala. 

Initialt fokuserade Lumi mest på marknadsundersökningar där kunderna sökte efter 

mobila lösningar.  Marknadsundersökningar är ofta mångåriga och långsiktiga studier 

som kan vara återkommande, och mobila applikationer passar utmärkt för detta 

ändamål. Möten och konferenser är numera Lumis största marknad. Möten omformas 

av att interaktiv växelverkan är möjligt. Årligen hålls runt 5 miljoner konferenser och 

hundratals miljoner dagliga möten, alla dessa kan förbättras med Lumis teknologi. I 

juli 2013 fullföljdes köpet av IML som var den ledande leverantören av interaktiva 

tjänster för konferensindustrin. Det kombinerade företaget verkar från 17 kontor i 12 

länder, och har fler än 1000 kunder som årligen använder deras patenterade teknologi. 

(www.lumiinsight.com) Wikars påpekade att ännu i dag är det huvudsakliga 

utvecklingsteamet stationerade i Finland, men de fokuserar på att spendera sina andra 

http://www.lumiinsight.com/
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resurser inom affärsmarknaden där det finns en större marknad för deras produkter. 

(Wikars, Marcus) I figur 19 visas en karta över var deras kontor är stationerade. Kartan 

är direkt kopierad från hemsidan.  

 

Figur 19 – Världskarta över kontoren  

 

Företagets historia kan man se är sammankopplat med definitionen av små 

kunskapsintensiva företag. Prashantham (2008) tog upp att det finns fyra 

komponenter som påverkar internationaliseringen av ett sådant företag: storleken, 

kunskapsintensivitet, miljö samt företagaren. Dessa företag spelar en stor roll inom 

radikala innovationer och specialiserar sig ofta till en nisch vilket leder till 

internationalisering. De värdesätter externa relationer och använder sig av sina 

nätverk. De är ofta utspridda geografiskt, men oftast ser man en koncentration till 

marknader som: Nord Amerika, västra Europa samt Japan. Dessa företag arbetar inom 

en snabbt växande miljö, deras teknologi måste helatiden utvecklas och de söker sig 

eventuellt till strategiska allianser.  Ledarna i företaget är de som driver till 

internationalisering. Deras tekniska kunskap står för vilken nisch de håller sig inom, 

deras personliga kunskap bestämmer till vilken marknad de expanderar och hur, 

beroende på deras egna internationella erfarenheter. Hisrich (2010) tar upp att ofta 

kan man se dessa egenskaper inte enbart i ledarna utan inom hela organisationen. 

I figur 20 kan man urskilja att företaget nödvändigtvis inte mera kan kalla sig för ett 

litet kunskapsintensivt företag, på grund av sin nuvarande storlek, men de har börjat 

som det och arbetat sig större.  
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Årtal,  
Kontinent 
 

Anställda 
land 

Antalet 
anställda, ort 

Kundtillväxt landsvis 

2003 
Europa 

 
Finland 

 
Vasa 5 

 
Finland 

2004 
Europa 

 
Finland  

 
Vasa 4 

 

2005 
Europa 

 
Finland  

 
Vasa 4 

 
Danmark 

2006 
Europa 

 
Finland  

 
Vasa 5 

 
Sverige 

2007 
Europa 

 
Finland  

 
Vasa 2 

 

2008 
Europa 

 
Finland 
England 

 
Vasa 5 
London 3 

 
Tyskland, Italien 

2009 
Europa 

 
Finland 
England 

 
Vasa 9 
London 4 

 
England, Frankrike 

2010 
Europa 
 
Nord Amerika 

 
Finland 
England 
USA 

 
Vasa 12 
London 3 
New York 2 

 
Brasilien, Norge, Holland, México, USA 

2011 
Europa 
 
Nord Amerika 

 
Finland 
England 
USA 

 
Vasa 14 
London 6 
New York 6 

 
Skottland, Argentina, Colombia, 
Indonesien, Pakistan, Filipinerna, 
Indien, Ryssland, Saudi Arabien, Sri 
Lanka, Förenade Arab Emiraten, Vietnam, 
Thailand, Singapore, Syd Afrika, Namibia, 
Kenya, Tjeckien, Estland, Puerto Rico, 
Ecuador, Spanien, Portugal, Bosnien, 
Burkina Faso 

2012 
Europa 
 
Nord Amerika 
 

 
Finland 
England 
USA 

 
Vasa 22 
London 10 
New York 2 

 
Kina, Australien, globalt 

2013 
Europa 
 
 
 
 
 
Afrika 
 
Nord Amerika 
 
 
Asien 
Australien 

 
Finland 
England 
 
Belgien 
Holland 
Frankrike 
Tyskland 
Syd Afrika 
 
USA 
 
 
Kina 
Australien 
 
 
Nya Zeeland 

 
Vasa 28 
London 12 
Liphook 50 
Bryssel 8 
Amsterdam 7 
Paris 1 
Dusseldorf 7 
Johannesburg 8 
Cape Town 3 
New York 8 
Minneapolis 16 
San Francisco 3 
Hong Kong 10 
Melbourne 5 
Sydney 9 
Perth 2 
Wellington 1 

 
N/A 

2014 
Europa 
 
 
 
 
 
Afrika 
 

 
Finland 
England 
 
Belgien 
Holland 
Frankrike 
Tyskland 
Syd Afrika 

 
Vasa 28 
London 12 
Liphook 50 
Bryssel 8 
Amsterdam 7 
Paris 1 
Dusseldorf 7 
Johannesburg 8 

 
N/A 
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Nord Amerika 
 
 
Asien 
 
Australien 

 
USA 
 
 
Kina 
Singapore 
Australien 
 
 
Nya Zeeland 

Cape Town 3 
New York 8 
Minneapolis 16 
San Francisco 3 
Hong Kong 10 
Singapore 1 
Melbourne 5 
Sydney 9 
Perth 2 
Wellington 1 

2015 
Europa 
 
 
 
 
 
Afrika 
 
Nord Amerika 
 
 
Asien 
 
Australien 

 
Finland 
England 
 
Belgien 
Holland 
Frankrike 
Tyskland 
Syd Afrika 
 
USA 
 
 
Kina 
Singapore 
Australien 
 
 
Nya Zeeland 

 
Vasa 25 
London 10 
Liphook 43 
Bryssel 8 
Amsterdam 7 
Paris 1 
Dusseldorf 7 
Johannesburg 8 
Cape Town 3 
New York 8 
Minneapolis 10 
San Francisco 4 
Hong Kong 12 
Singapore 3 
Melbourne 5 
Sydney 10 
Perth 2 
Wellington 1 

 
N/A 

Idag: 
5 kontinenter 

 
12 Länder 

 
18 städer 
167 heltids 
anställda 

 
Global verksamhet 

 

Figur 20 – Tabell över företagets tillväxt 

 

5.2 Företagsinformation 

I dagsläget är företaget ett aktiebolag och de största ägarna är grundarna samt andra 

anställda som tillsammans äger 58 % av bolaget. Dessa procent är uppdelade på fem 

personer.  Beyond Capital äger 15 % av bolaget sedan sin investering 2010, Chris Morris 

äger 20 % efter att han köpt in sig i bolaget år 2011 samt WPP äger 7 % sedan 2011. 

Företaget hade en omsättning på 15 millioner pund år 2014 och största delen av vinsten 

återinvesteras i företagets nuvarande expansion. (Marcus Wikars 2015) 

I figur 21 syns en redovisning över vilka produkter företaget erbjuder sina kunder och 

inom vilka verksamhetsområden de är verksamma. Även exempel på företag som 

använder sig av olika produkter ingår. Värt att nämnas är att detta exempel inte 

utesluter att företagen använder sig av flera av deras produkter. Uppgifterna är tagna 

från företagets hemsida, samt från intervjuerna. (www.lumiinsight.com, Wikars, 

Marcus 2015) 

http://www.lumiinsight.com/
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MeeToo 
 
 

Företaget erbjuder tjänster inom: 

 

 

Produkter och exempel på kunder som använder dessa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21 – Företaget verksamhetsområden, produkter samt exempel på kunder 

 

 Lumi show är en event app, den innehåller information du behöver inför, under 

och efter en konferens, det kan vara schemat för konferensen, kartor, 

kontaktuppgifter, uppgifter om talarna mm. 

 Meetoo är ett realtidsverktyg som skickar ut pulser med frågor som måste besvaras 

i stunden den sänds ut, den kan även användas som ett diskussionsforum för att få 

ytterligare information eller kontext från respondenterna.  

 Lumi Viewpoint låter dig styra Lumis realtidsprodukter direkt via en powerpoint.  

Meetings & 

conferences 

 

Market 

research 

Events & 

entertainment 

 

Training & 

engagement 

Lumi Viewpoint 

Lumi Say 
 
 
 

Lumi Catch 

Lumi Say 

IML Click 

IML Connector 

Lumi Show 
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 Lumi catch samlar in data från Twitter med fördefinierade hashtags så att man kan 

skapa en live stream feed av informationen, en så kallad tweet wall. 

 IML Click är en hårdvaruenhet som används för att besvara frågor i realtid vid ett 

event, ofta använd vid mindre och enklare event. 

 IML Connector är en multifunktionel enhet som används för att samla in och dela 

information från respondenter på ett realtids event. Den samlar in frågesvar, delar 

ut ljudsekvenser (t.ex. ljudspår), den fungerar som mikrofon vid frågetillfällen och 

kan anslutas via internet till fler hubbar med connectors runtom världen. 

 Lumi Say är ett verktyg som samlar in svar från respondenter via mobiltelefoner 

och tablets, genom att använda alla enheternas funktioner (GPS, kamera m.m.) 

kan man skapa sig en rikare bild av respondenternas svar.  

 Förutom dessa produkter och tjänster erbjuder företaget även en produkt vid 

namn Lumi Legal Voting, som används under diverse röstningar, som till exempel 

presidentval. 

(www.lumiinsight.com, Marcus Wikars 2015) 

 

Eftersom att det är ett multinationellt företag som äger en teknologi som inga andra 

företag har, sitter det på en stor möjlighet men också flera utmaningar. Företaget har 

att göra med flera olika kulturer varje dag och de anställda har blivit tvungna att lära 

sig hur var och en skall hanteras och tas hand om. De har överkommit utmaningar med 

att internationaliseras och hanterat affärskommunikation över kulturella gränser i flera 

år. Därav är de ett bra företag att göra en fallstudie om gällande just dessa ovan 

nämnda ämnen. 

 

 

 
 

  

http://www.lumiinsight.com/
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat som uppnåtts genom de 

personliga intervjuerna. Resultaten analyseras, tolkas och jämförs med den tidigare 

nämnda teorin, för att kunna redogöra för värdet av dem.  

6.1  Analys av respondenterna 

I figur 18 över de anställda, visades sambandet över hur respondenterna är kopplade 

till varandra, samt hur de arbetar med varandra på diverse olika positioner. En del av 

dem arbetar i sina ursprungliga kulturer en del i andra. Se figur 22 för att få en större 

översikt över var de är stationerade samt få information om deras ursprung. Även 

anställningsår syns samt ålder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22 – Översikt över respondenterna globalt 

 

Beroende på var i världen de bor, samt vilken position de besitter, har de hand om olika 

diverse kunder. Marcus, Pat och Richard är de som har det högsta ansvaret inom 

företaget och de reser runt mycket, de arbetar helt på den globala marknaden. Orsaker 

för resande kan vara: kundmöten, möten med partners, olika event eller egna anställda. 

Jon, Simon och Robbie är försäljningschefer, de reser en del inom deras eget ansvars 

Juliana (31):  

Bor: USA 

Från: USA 

2011 

Simon (37):  

Bor: USA 

Från: England 

2013 

Richard (44):  

Bor: England 

Från: England 

2011 

Marcus (35): 

Bor: Finland 

Från: Finland 

2003 Shaima (31): 

Bor: Finland 

Från: Saudi Arabia 

2012 

Jonas (31): 

Bor: Finland 

Från: Finland 

2008 

Jon (40):  

Bor: England 

Från: England 

2013 

Robbie (34): 

Bor: Hong Kong 

Från: England 

2013 

Pat (56): 

Bor: USA 

Från: USA 

2013 

Amie (34):  

Bor: England 

Från: England 

2012 
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område, d.v.s. de länder och kontinenter de ansvarar över. (se figur XXX). De reser för 

kundmöten, partner möten och events. Juliana och Amie har hand om kunder inom 

deras ansvarsområde i största grad via telekommunikation, men även de reser för att 

medverka i olika event. Shaima och Jonas arbetar på den tekniska sidan och reser 

ytterst sällan, men har kundkontakt globalt via telekommunikation.  

 

 

 

Figur 23 – Översikt över respondenternas ansvarsområden 

 
 

6.2 Presentation av respondenternas svar 

Jag har beslutat att gå igenom data materialet kontinental istället för hierarkiskt. Detta 

har jag valt att göra eftersom att jag tänker att de största skillnaderna kommer att synas 

mera på en geografisk nivå, inte beroende på arbetspositionen man har i företaget. Så 

uppfattningarna av individerna verksamma i Europa diskuteras gemensamt, samt 

samma gällande USA och Asien. Dessa kommer sedan att jämföras med varandra samt 

den tidigare nämnda teorin. 

6.2.1 Europa  

Av respondenterna är det tre stycken som är bosatta i Europa: Richard Taylor - CEO, 

Marcus Wikars – Grundare och CTO, samt Jon Fowler – Managing Director Europa. 

Taylor arbetar på den globala marknaden, vilket innebär en hel del resande samt 

internationell kommunikation via olika diverse kommunikations kanaler. Som han 

själv uttryckte det under intervjun “meetings and events is by definition a lot of travel … 

•Ansvarar globalt gemensammt över alla affärsområden  
•Kunder, partner, event, anställda 

Richard  

Pat 

Marcus 

•Ansvarar över egna kontinenter, försäljning och 
relationer  

•Kunder, partner, event, anställda 

Simon 

Jon  

Robbie 

•Arbetar inom egna kontinenter, försäljning och 
relationer 

•Kunder, event (globalt) 

Juliana 

Amie 

•Ansvarar globalt, tekniskt 
•Kunder, partner 

Shaima 

Jonas 
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the industry is by definition quite global in its perspective and so are the players that 

support it ... every country has conferences and there is no country we would not 

service.” Han nämnde att 30 % av deras kundmarknad ligger i England, medans resten 

är internationellt. Wikars arbetar på den globala marknaden. Detta innebär en hel del 

resande, samt mycket internationell kommunikation via olika diverse kommunikations 

kanaler där emellan. Han är ansvarig över den tekniska avdelningen och utvecklingen, 

och är därav involverad både i arbetet med nya kunder samt regelbunden kontakt med 

hans långsiktiga kunder som oftast är de större bolagen. Teknik avdelningen i sig är 

utspridd över Finland, England, USA och Australien.  Till hans dagliga arbete hör både 

teknisk utveckling och vägledning samt regelbunden kontakt med de tekniskt ansvariga 

vid deras kunder. Samt att han tas in på möten globalt när teknisk kunnighet och 

information behövs. Fowler i sin tur arbetar främst inom den europeiska marknaden, 

men till hans ansvars områden hör såväl Mellan Östern så som Afrika. Han reser 

måttligt inom sitt arbete, men använder sig av telekommunikation desto mera. Han 

påpekade att en del av hans resande går till att träffa företagets partners i Europa som 

han besöker årligen. Alla respondenterna hade innan de började arbeta inom Lumi haft 

erfarenheter av att studera eller arbeta utomlands i olika kulturer. De påpekade det 

som en positiv sak som de definitivt ansåg hjälpte dem i sitt dagliga arbete nu.  

6.2.1.1 Global kundbas 

Under intervjun poängterade Fowler att en global kundbas är av stor betydelse för 

företagets tillväxt möjligheter samt en stor fördel för produkternas utvecklande. Han 

nämnde även att man lär sig en hel del om de olika kulturerna genom kunderna och 

dessa är fördelaktiga om man vill växa som företag. Även Wikars nämnde att diversitet 

inom kundbasen är bra, man får en bättre världsbild och har en starkare grund att stå 

på. Han påpekade även att man inte är lika bunden till de enskilda kunderna, samt att 

kundernas behov både ses och löses snabbare.  Han tog även upp att allt eftersom 

företaget har expanderat har det dels blivit lite lättare att möta människor från nya 

kulturer, han sade sig vare mera öppen nu och har mera erfarenhet av olika kulturer. 

Även Taylor poängterade att ett stort mångfald i företagets kundbas är av stor betydelse 

för företagets framtid.  

Samtliga respondenter svarade att företaget i huvudsak kommer i kontakt med nya 

kunder genom olika mässor och event, förfrågningar via hemsidan eller genom andra 

kunder. 
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6.2.1.2 Konkurrenter och partners 

Fowler påpekade att konkurrerande företag har försökt göra liknande produkter som 

dem och komma in på deras marknad, men utan att lyckas än så länge, men att hotet är 

större idag än för 10 år sedan.  Även under intervjun med Wikars kom detta med 

konkurrenter upp. Han påpekade att till viss mån är konkurrens en bra sak. Inom 

marknadsförings undersökningar sade han det finns 2 konkurrenter IBM ägda SPSS 

och Confirmit, men ingen av dessa har en bra mobil klient utan endast dator. Inom 

mötessidan och applikationssidan finns några små som uppkommit senaste året, samt 

ett företag vid namn Quick Mobile som istället blivit deras sammarbets partner.  

Wikars påpekade att man ofta söker efter att hitta nya partners om man har ett 

problem man vill lösa eller ett behov man vill fylla, men det kanske är för dyrt eller 

tidskrävande att ta sig an eller så räcker inte den egna kunskapen till. Det kan också 

vara så att man blir intresserad av någon annans produkt eller tillvägagångssätt, eller 

att någon har en försäljningskanal som man inte själv har tillgång till. Han nämnde att 

tidigare var det oftast de som tog första kontakten ut till andra, medan det nu är 

ombytta roller så andra företag söker sig mot dem. Wikars påpekade även att 

förhållandet måste vara relativt jämlikt, båda måste offra något och båda måste ta en 

risk, dock fungerar ändå inte alla partnerskap till bådas fördel.  

6.2.1.3 Affärsresande och kommunikationsmetoder 

När diskussionen sedan styrdes vidare till affärsresande ansåg Taylor att det är mycket 

väsentlig inom affärsvärlden, men att man i dagens värld dock kan kommunicera på 

flera andra sätt än face-to-face. Man kan ha video möten via till exempel Skype eller 

GoToMeeting, man kan ringa, man kan skicka mail, man kan skicka textmeddelanden 

eller använda elektroniska meddelanden. Han påpekade att det inte handlar om vilket 

kommunikations sätt som är bäst, eller att det ena skulle utesluta det andra, utan vilket 

kommunikations sätt som passar bäst till vilken situation; ibland behöver man snabba 

svar och lösningar, och ibland behöver man få tid att begrunda innan man svarar.  

Även Fowler påpekar under sin intervju att face-to-face är lättare, man får mera gjort 

och är mera fokuserad. Resande har dock minskat för honom tack vare de olika diverse 

kommunikationsredskapen. Han nämnde att det är enklare nuförtiden att 

kommunicera med internationella kunder och partners. Nu när det inte bara finns mail 

att ta till, utan även sådant som Skype och GoToMeeting. Kommunikationen har 
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förenklats avsevärt, det är både ekonomiskt billigare och tidsmässigt bättre med tanke 

på tidsskillnader världen över. Som exempel gav Fowler deras Spanska kunder som 

hellre vill ha muntlig kommunikation, eftersom att de känner att missförstånd oftare 

sker genom skrift. Han påpekade ändå att för de anställda inom försäljnings- och 

utvecklingsteamen är resande ett måste för att utveckla relationerna mellan företagen. 

Han påpekar dock att det är mera utmaningar med internationella kunder/partners, 

speciellt inom kommunikation och det faktum att man talar olika språk. Men att med 

dessa olika kommunikationsverktyg till förfogandet har det blivit mycket enklare. 

Under intervjun med Wikars kom det upp att han ansåg att man inte kan skapa en 

personlig kontakt med sina kunder, partners eller anställda utan affärsresande, man 

måste ses face-to-face. Han påpekade även att de är både tungt för honom och kunden 

att gå igenom teknik via videokonferenser. En annan fördel han nämnde med 

personliga möten var att man oftast har mera framgång. Kan man inte ses personligen, 

ansåg han att videokonferenser var näst bäst alternativ. Även Wikars tog upp detta med 

tidsskillnader som en väldigt relevant sak. Att kunna ha möten sinsemellan över de 

olika tidszonerna är krävande, eftersom att arbetsdagarna inte överlappar varandra.  

Han sade från sin egen erfarenhet att ”kulturkrockar som kommit har inte varit 

extrema och är oftast inte ett problem, ofta är de olika tidszonerna ett större problem.” 

Så trots de lokala kontoren finns det inte högt uppsatt kunnig personal inom alla 

områden tillgängliga överallt och då är det svårare att kommunicera. Så han sade att 

det naturligt är mera mail kontakt med kunder från USA, Asien, Nya Zeeland och 

Australien.  

6.2.1.4 Lokal närvaro 

I de flesta fall försöker de att kommunicera med kunderna lokalt påpekade Taylor. De 

har kontor i alla kontinenter och dessa ansvarar för sina egna områden, där arbetar 

både expatrioter och lokala anställda.  Att ha just detta globala nätverk av anställda 

anser Fowler vara av stor fördel. De flesta anställda har även rest mellan kontoren och 

lärt och känna varandra mera personligen, och inte enbart genom telekommunikation. 

Fowler påpekade att internationellt resande har varit välkommet bland de som arbetar 

på företaget. Han påpekar att anställda har på samma gång lärt sig om de olika 

kulturerna, hur de fungerar och fått stöd för att arbeta med internationella kunder. 

Även Wikars påpekade att det är en stor fördel med de lokala kontoren, eftersom det då 

ofta finns någon på plats lokalt som kan förbereda en på hurudan kunden är och 

hurudan kulturen är. Tidigare var han tvungen att läsa i böcker och på internet, men 
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han sade att det aldrig kan vara lika rikt på information som en annan människas 

kunskap som redan bott där hela livet eller ens för en stund. Som ett exempel han varit 

med om nämnde Wikars Östeuropas tradition om att snapsglaset alltid fylls på om man 

dricker det helt tomt.  

6.2.1.5 Skillnader beroende på kund 

Gällande skillnader som uppstår mellan kunderna och dem tog Taylor upp att det i 

första hand inte beror på kulturella skillnader utan mera på hurudan kunden är; är det 

en direkt kund, ett företag eller en förmedlare. Han nämnde även de praktiska och 

strukturella skillnaderna; hur man gör affärer i olika länder och hur de skiljer sig mera 

åt än på enskild kund nivå. Även Fowler påpekade att trots att ett behov av deras 

produkt finns hos en potentiell kund, kan det vara svårt att genomföra just på grund av 

ekonomiska eller logistiska skäl. Han påpekade dock att om ett sammarbete är möjligt 

är många saker lika trots de olika kulturerna, så som till exempel leveranstider. 

Wikars tog även upp skillnader i möteskulturen. I Finland sade han folk är väldigt rakt 

på sak och gör vad de lovat. I USA sade han man ofta har möten efter möten och går 

igenom allt noggrant. I England däremot sade han att de inte säger rakt ut vad de 

menar för de vill vara hövliga, så det tar längre tid att kommunicera. Till sist tillade han 

dock att dessa skillnader inte handlar om land eller kultur, utan att de är mera 

kundspecifika. Till exempel många multinationella företag har ett sätt som de har 

tillämpat alla sina kontor. Wikars själv sade sig vilja ha mindre stora möten och hellre 

mera mindre möten, mail och snabbare beslut.  

6.2.1.6 Skillnader i kommunikation 

Gällande kulturella skillnader i kommunikation påpekade Taylor att man skulle kunna 

tro att kommunikation på samma språk i samma kultur skulle vara lättast, men 

egentligen är det mycket mera beroende på vem just kunden är och man kan spela lite 

på det där med kulturella skillnader. Han nämnde att vissa kunder vill ha produkter 

som upplevs vara lokala, medans andra uppskattar högt att de är internationella. Som 

exempel på detta gav han Qatar i Mellan Östern, där det var viktigt att produkten var 

från utlandet trots att den fungerade på arabiska. Därav presenterar sig företaget ofta 

som både lokalt samt internationellt. Liknande skillnader tog även Wikars upp under 

sin intervju. Han sade att kommunikationen och tillvägagångssättet angående 

produkterna skiljer beroende på land och att det ofta är lättare att kommunicera 
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internationellt, åtminstone för honom själv. Exempel på skillnader i kommunikation 

som han gav: i Frankrike vill man se hårdvaran först, medans i USA vill man först se 

hur mjukvaran fungerar i praktiken. I USA söker man alltså efter lätthet och i Frankrike 

efter trygghet. Han nämnde även att i Tyskland vill de se alla möjliga sätt det finns att 

verifiera data, medans i Spanien är det viktigt att det känns enkelt och smidigt. I Kina 

nämnde han att det kan vara bra att påpeka att internet inte behövs. 

Andra exempel Wikars nämnde var att i exempelvis Tyskland vill man ofta ha saker 

svart på vitt, så mail används ofta där. Sedan i USA och England används mera 

videomöten. Han påpekade ändå att även dessa skillnader ofta är mera 

företagsspecifika än landspecifika, men att de trots det kan vara kontinentala 

skillnader. Wikars tillade även att det kan vara svårt att veta när man skall vara tyst och 

när man skall prata i de olika kulturerna med olika sorters kunder. Han sade sig själv 

vara relativt blyg och aningen nervös på nya ställen. Han nämnde att det är en fördel 

att vara lite tillbakadragen i nya affärssituationer. Dock får man inte själv verka osäker 

sade han, man måste kunna ta plats, men det är viktigt att också låta andra ta den plats 

de behöver. Ett annat exempel på en kulturkrock han sade sig stött på är hur olika 

människor uppfattar tid, vad ordet snabbt innebär för vissa anses inte på samma sätt av 

andra. Fowler i sin tur påpekade att han kommunicerar mera med sina internationella 

partners än med vad han gör med sina nationella kunder, men det sade han sig bero på 

att de är deras partners. Han tillade även om förhållandet till partners att “treat them 

as colleagues rather than clients because they have a great potential to create revenue 

for us”.  

Taylor tog aven upp att företaget har ett CRM system som håller koll på alla kunder och 

all sorts kommunikation och aktivitet som skett mellan dem och företaget, så att alla 

som behöver kan vara uppdaterade och därmed undviker de att dubbelt arbete blir 

gjort av misstag. 

6.2.1.7 Kroppsspråk 

Angående skillnader i kroppsspråk, nämnde Wikars under intervjun att Finländare har 

en stor personlig sfär, engelsmän har däremot en mycket mindre sfär, medans för 

asiater existerar den nästan inte alls. Han sade att Australiensare och Amerikaner rör 

på sig mycket när de pratar och kan inte gömma sina känslor. Asiater i sin tur sade han 

är mera stela och visar inte sina känslor, vilket kan misstolkas som, till exempel, ett 

möte gått bra fast det egentligen inte gjort det.  Han påpekade att han själv anser att 
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Asien har den svåraste kulturskillnaden just med tanke på avsaknaden av emotioner 

både gällande prat och gällande kroppsspråk. Gällande intonationer i språket sade han 

det är svårt att jämföra människor som inte har engelska som modersmål, eftersom att 

man naturligt pratar lite plattare när man inte kan ett språk flytande. I England sade 

han att de pratar rätt så platt jämfört med USA där de pratar med mera kontrast och 

högre, detta fenomen menade han berodde på att de också uttrycker sina känslor mera 

där. Han påpekade också att han tror att gester och röst är sammankopplade; mera 

varierande sätt att tala leder naturligt till ett större kroppspråk.  

6.2.1.8 Exempel på skillnader i Asien 

Under intervjun nämnde Taylor Asien som en extrem att arbeta med gällande just 

skillnader i kommunikation. Han menar att stereotypen om asiater stämmer väl, så 

som betydelsen av att inte lose face samt att det är svårt att få både ett jakande eller 

nekande svar. Wikars i sin tur nämnde att han själv gjort bort sig flera gånger i Asien 

under tidigare arbetsförhållanden. Ett av exemplen han tog upp vara att man skall 

hälsa på personerna enligt rang, vilket kan vara svårt att se. Han jämförde sedan detta 

med mellan östern där man skall hälsa enligt ålder, vilket han sade kan vara ännu 

svårare att veta. Även Fowler tog upp Asien som ett exempel som är väldigt olikt 

Europa när det kommer till möteskulturen. Han nämnde under intervjun att sättet att 

kommunisera där är väldigt olikt än vad han är van med. Han nämnde på samma gång 

att deras produkt MeeToo, där man använder sig av elektroniska meddelanden för att 

kommunisera, är populärt där, eftersom att de inte stiger upp eller pratar så lätt under 

möten och event. Han påpekade ändå att “Diversity in business is excellent, it certainly 

help us to grow the business, but actually, you know, you got to respect these different 

cultures as well, and the fact that people do work in different ways”. 

6.2.1.9 Bygga relationer 

Taylor berättade att han fokuserar på att forma en initial relation till deras kunder och 

partners, som sedan som kontinuerliga kunder i huvudsak tas hand om av någon annan 

i företaget. Initial mötet med kunderna strävar man efter att skall ske face-to-face, för 

att sedan uppehålla kontakten används email oftare. Även Fowler tog upp att resande 

är ett måste i initial fasen av ett förhållande, men efter att relationen är etablerad 

räcker det med personliga möten nu som då. 
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 Taylor nämnde att han ofta tas in på möten runt om i världen för att dels visa respekt 

för kunderna men dels för sin breda kunskap. Han påpekade under intervjun att “a face 

to face meeting is a significant investment from both parties’ side, and that is usually 

how you see if there is a commitment to the business relationship”. Han påpekade dock 

att i vissa fall är kunden bara intresserade av att snabbt få något gjort, då tar man ofta 

till det kommunikationssätt som funkar bäst för den situationen istället för att 

påskynda face-to-face. Taylor själv berättade att han reser 7-10 dagar varje månad. Han 

poängterade ännu att alla kommunikationssätt bör användas för att nå bästa resultat 

och att det hör till honom att visa både kunder och anställda att han har ett intresse i 

dem och att de vet var de står till varandra.  

Under intervjun med Wikars påpekade han att personkemin måste fungera även inom 

affärsvärlden. Samt att man tillsammans med kunden skall gemensamt söka efter 

lösningar och framtidsplaner. Grunden för att detta skall fungera optimalt är att man 

har en relation till varandra. Det är viktigt att hitta gemensamma intressen man kan 

prata om utöver arbetet sade han. De flesta av Wikars återkommande kunder sade han 

är vana med honom och de har en mera personlig relation, han träffar flera av dem 

utanför arbetet med. Han sade att tillit är viktigt och vetskap om att man kan få råd och 

hjälp när det behövs. Företagen värderar hans kunskap och åsikter och vill ofta få 

enbart konsult hjälp av honom.  Det är viktigt att kunderna känner att sammarbetet är 

mera som ett partnerskap eftersom att det ofta fortskrider i flera år. Han påpekade 

även att det är viktigt hur man kommuniserar, förståelse och lyhördhet är viktigt för att 

kunden inte skall känna sig nervärderad. Precis som Taylor, sade Wikars att han tas in 

på möten för sin breda kunskap och för att visa respekt för kunden genom att den som 

vet bäst gällande tekniken är på plats. Detta förstås beroende på från situation och 

kund.  

Taylor poängterade också att alla affärsrelationer är av stor vikt, de till kunder, 

anställda, investerare och leverantörer. Han sade även att en relation i sig inte är 

tillräckligt, man måste uppehålla den och helst göra den personlig så att den börjar 

betyda mera för alla respektive parter. Man måste investera tid och lägga sig själv in i 

den för att den skall byggas på. Som exempel använder Taylor att man kan på sin fritid 

gå på fotbollsmatcher, golf eller en öl med sina kunder, men man måste ändå se det 

som en del av arbetet och uppehålla en viss image. Taylor påpekar även att i nära kund 

eller arbetsrelationer suddas linjerna lätt ut och de blir även personliga vänner. Även 
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Fowler tog upp detta under sin intervju som viktig del av affärsrelationer; genom att 

samverka både på arbetet och på fritiden bygger man på sina relationer.  

Så som de andra nämnde även Wikars det som viktigt att ha en relation med kunderna. 

Han sade man måste visa intresse i kunderna och göra privata saker med dem. Ofta har 

man någonting gemensamt med alla människor.  Han sade sig själv ha svårt att 

engagera sig i kunderna på grund av sin boende ort. Han nämnde att när han är 

utomlands har han begränsat med tid och kan hamna att träffa upp till sex kunder 

inom loppet av två dagar i olika delar av landet. Han försöker därför också däremellan 

uppehålla den personliga relationen mera via telefon och mail. Wikars nämnde ännu 

till sist som en sammanfattning, att han anser att språkskillnaderna samt 

tidsskillnaderna har varit större problem än vad kultur skillnaderna varit. Samt att det 

är svårt att sammanfatta vad som är kultur eller företag eller person skillnader.  

6.2.1.10 Kunders upplevda syn på företaget 

Fowler påpekade att det är lättare att sälja en bra produkt, en produkt man själv tror 

på.  Word of mouth sade han är en av de största orsakerna kunder söker sig till dem. 

Han sade att det är tacksamt att ha en sådan högteknologiskt avancerad produkt och en 

service som är av hög kvalité. Han skämtade om att produkten nästan tack vare word of 

mouth säljer sig själv.  Han tillade att företagets kunder och partners anser det vara 

spännande att arbeta med dem och uppskattar att de är ett internationellt företag. Han 

nämnde att kunder och partners sagt att de får en hävstångseffekt genom Lumi’s 

marknadsföring och erfarenheter, samt att de gärna vill informera sina respektive 

kunder om att de är en del att en större uppsättning. De utnyttjar det faktum att de 

arbetar med Lumi, och refererar gärna till dem. Även Wikars nämnde att Finland är 

förknippat med teknisk kunnighet och därav har de automatiskt fått en stämpel av att 

de är kunniga. Eftersom att de inte finns lika starka stereotyper om Finland som till 

exempel USA och England har han också haft mera flexibilitet i att framhäva sig och 

människor har värdesatt att lära sig om en ny kultur.   

6.2.1.11 Kommunikationens variation 

Här nedan presenteras respondenternas svar i procent på hur stor andel av de olika 

sätten att kommunisera som de ansåg sig använda när de är i kontakt med sina kunder.  
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Figur 24 – Kommunikationens uppdelning tabell 1 

 
Som man kan se i tabellen delar respondenterna ungefär upp procentarna lika. Taylor 

reser väldigt mycket träffar ofta kunder personligen, så han ansåg att en högre andel av 

kommunikation sker personligen i jämförelse med de andra. Wikars i sin tur ansåg att 

största delen av kommunikationen sker via mail. En av orsakerna till detta ansåg han 

vara de stora tidsskillnaderna mellan de olika kontinenterna som kunderna finns på. 

Medans Fowler i sin tur ansåg att kommunikationen oftast sker via video konferenser, 

telefon el instant messaging. Detta eftersom de flesta kunder är stationerade inom 

Europa så det är lätt att få tag på dem under arbetstid.  

6.2.2 USA 

Av respondenterna är det tre stycken som är bosatta i USA: Pat Moody – COO, Simon 

Bryan – Managing Director och Juliana Holterhaus-Smith – Vice President of Market 

Research. Moody arbetar på den globala marknaden och är mestadels på resande fot. 

Han kallade sig själv en ”allt i allo” anställd inom företaget, han sade sig arbeta mest 

som support, mentor och coach åt andra anställda, samtidigt som han arbetar inom 

CRM. Han påpekar dock att internationellt HRM är svårare just på grund av de 

kulturella skillnaderna. Bryan arbetar även han främst på den amerikanska 

marknaden. Han flyttade som expatriark från England för att själv starta upp första 

kontoret i USA för 8 år sedan (för då varande IML). Han påpekade att kultur och 

komunikations skillnaden var märkbar “It was just me and a telephone, I immersed 

myself in the US business culture which was very different from what I was used to … 

people say England and the US are two countries divided by a common language … we 

speak the same language but it is alien to each other”. Nu sköter han om hela USAs 

affärsverksamhet, samt att hans dagliga tid spenderas på försäljning och 

 Face to Face Video konferenser, telefon, 

meddelanden 

Email 

Taylor 20 % 20 % 60 %  

Wikars 10 %  40 %  50 %  

Fowler 10 % 50 % 40 % 
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affärsutveckling. Han poängterade att han blir mera Amerikaniserad för varje år. 

Holterhaus-Smith arbetar på den amerikanska marknaden i huvudsak. Hon sade sig 

dock resa mycket inom sitt arbete, även globalt, samt att hon använder sig av 

telekommunikation frekvent. Alla respektive respondenter sade sig ha arbetat 

utomlands, arbetat med människor från andra länder eller studerat på internationella 

universitet innan det arbete de hade nu. De sade alla att de har haft nytta av den 

erfarenheten de hade från tidigare.  

6.2.2.1 Det ”amerikanska sättet” 

Under intervjun med Bryan påpekade han att i den Amerikanska affärsvärlden har det 

blivit mera viktigt att produkter och service är made in America, helst samma stat. 

Därav ansåg Bryan att det är bra att företaget har 4 kontor i USA, alla i olika 

delstater. Även Holterhaus-Smith påpekade att made in America har vuxit till sig den 

senaste tiden. Mest trodde hon att de berodde på att flera arbeten har flyttats till där 

billigare arbetskraft finns, så som Kina.   

Bryan påpekade även att många Europeiska företag kommer till USA och tror att de 

skall lyckas, men misslyckas. Han sade sig själv ha gjort samma; fortsatt att arbeta på 

”engelskt sätt”, tills han anställde lokalt och tog sig an marknaden på ett mera 

amerikanskt sätt. Han sade sig ha tvingats ändra på terminologin, fackspråket och 

hur han pratar, för att kunna fånga kunders intresse och få dem att göra affärer med 

honom. Den brittiska accenten har varit positiv med tanke på att fånga folks intresse, 

men negativ med tanke på att få affärer gjorda.  Han sade att kunder ofta antagit att 

produkterna varit dyrare eller inte anpassade för den amerikanska marknaden. Han 

påpekade också att amerikaner är mera känsloladdade jämfört med engelsmän som 

pratar mera monotont. Därav är det även lättare i USA att uppfatta hur kunderna 

reagerar. 

6.2.2.2 Skillnader inom USA och lokal närvaro 

Bryan som arbetar primärt med amerikanska kunder poängterade att alla hans US 

baserade kunder är multinationella företag, men de är väldigt US fokuserade. Han 

berättade hur intressant det är när USA är så stort och det existerar så många olika 

kulturer inom dess gränser. Som exempel Nord Öst är helt annorlunda än Syd Öst och 

de sen annorlunda än Väst kusten, de är nästan som helt skilda länder. Han poängterar 
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att man har olika tillvägagångssätt gällande kommunikation och försäljning beroende 

på var kunden är. Bryan gav några städer som exempel: 

1) New York och Boston är väldigt multi-kulturella och det finns mycket européer där. 

Man kan vara mera rak på sak där, men miljön är mera stressad. 

2) I Atlanta kände han att de inte litade på honom och att de var tveksamma just på 

grund av hans accent. 

3) I Syd och mellan Västern är människor mera avslappnade, de har ett mera kamratligt 

sätt där relationen utvecklas efter hand. Med mera prat innan man kan komma igång 

med affärerna.  

4) Kalifornien är sen en mix av dessa.  

Dessa skillnader ansåg Bryan även vara en bra orsak till att ha flera kontor där, 

eftersom man har en viss gemenskap redan när man är från samma region som 

kunden. Han sade sig även arbeta med vissa Kanadensiska kunder, vilket han ansåg 

vara lättare, eftersom deras tillvägagångssätt är något mellan Europeiskt och 

Amerikanskt.  Holterhaus-Smith påpekade att i USA måste man alltid svara på mail 

genast om chefen skickar, oavsett om man är på semester eller annat, därav anser hon 

att det är bra att Lumi’s egna företagskultur fungerar mera europeiskt.   

6.2.2.3 Global närvaro och kundbas 

Under intervjun tog Moody upp att han har arbete i alla de 12 länder de har kontor, det 

vill säga i Europa, USA, Afrika, Asien och Mellan Östern. I de flesta fall sade han sig 

inte ha direkt kontakt med kunderna utan arbetar genom en mellan person på företaget 

som i sin tur har direkt kundkontakt. Moody poängterade att den ekonomiska världen 

blivit global och därav måste man även sälja globalt och inkludera kultur i sitt säljande. 

Han påpekade att det är bra att Lumi har kontor i olika länder, så kunderna kan träffa 

upp lokala anställda, det uppstår då en större förståelse dem emellan och ger dem 

någon de kan relatera till. Holterhaus-Smith nämnde under intervjun att det är viktigt 

att vara lokal på flera orter, men man måste komma ihåg at ha ett globalt perspektiv. 

Hon citerade Dan Foreman (f.d. Chief Marketing Executive på Lumi, samt f.d. 

president på ESOMAR world research) som i en diskussion hade sagt ”I’m a citizen of 

the world”, och menade att det är just så man borde tänka. Även Bryan påpekade att för 

att lyckas kan man inte sälja globalt från ett ställe utan också själva ha en global 

närvaro 
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Bryan fortsatte diskussionen med att påpeka att mångfald inom företaget är viktigt, 

både på kund perspektiv men också kontorsvis. Holterhaus-Smith sade även hon att 

mångfald inom kundkretsen är bra. Hon nämnde att hon anser att Lumi redan har 

mera varietet än genomsnittliga Amerikanska bolag, men att det skulle skada om de 

blev ännu mera. Hon påpekade att ”It helps having people bring different experiences 

and backgrounds to the table, especially if you are trying to do something creative or 

innovative, to have different voices heard is essential”. Hon nämnde att det är bra att 

man har olika åsikter ibland, det tvingar båda parterna att se diskussionen från en 

annan synvinkel. På kundnivå nämnde hon att det inte borde vara av betydelse varifrån 

världen endera parten är, den viktiga är vad man själv kan tillföra relationen, vilka 

erfarenheter man har samt hur man kan öka det gemensamma värdet. Hon sade sig ha 

kunder utspritt över världen, främst i USA men även i Europa, Asien och Syd Amerika. 

Även Moody sade sig anse att mångfald inom kundkretsen är bra, eftersom att alla 

kunder företaget har är olika; stadiga, säsongs eller geografiska.  Det stabiliserar 

intäkterna. Att ha ett bra affärsperspektiv anser han vara viktigt, speciellt kulturellt. 

Alla produkter används olika beroende på vilket land man är i, så man måste anpassa 

produkten.  

6.2.2.4 Kulturella skillnader 

Moody poängterade att alla kunder är olika oberoende från vilken kultur de är. Det som 

kan vara gemensamt dem emellan landsvis är deras mentalitet; sättet hur affärer görs i 

deras kultur. Det vill säga krävs det till exempel tre möten innan man seriöst kan 

diskutera affärer eller 3 timmar av middag och drinkar. Som exempel tog Moody upp 

affärer i Asien, han sade att man måste följa regler noga där samt akta sig så man inte 

visar respektlöshet mot kunderna. Han poängterade dock i samband med denna 

diskussion att ingen människa kan alla kulturers sätt att kommunisera, men om man 

får kunderna att fatta tycke för sig själv går kommunikationen lättare. Man måste också 

kunna läsa lite mellan raderna och ha en representant att kolla upp att allt går bra. 

Även Holterhaus-Smith nämnde Asien som ett exempel där kulturen är annorlunda. 

Som exempel nämnde hon att visitkortet ges med båda händerna och måste tas emot 

avsiktligt, nästan överdrivet, som en formell gest av bekräftelse mot personen ifråga. 

Hon nämnda även incidenter i Syd Amerika, Asien och Istanbul, där hon varit experten 

på plats samt den enda kvinnan, och då har frågorna istället gått till hennes manliga 

kollega som varit på plats, trots att han inte varit lika kunnig. Andra exempel hon 

nämnde var Tyskland - där hon anser att människor är mera abrupta och använder 
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färre hövligheter, samt Latin Amerika – är sena till möte, men i slutända försöker de 

genomföra samma ändamål. Hon påpekade dock att om man arbetar inom samma 

industri har man redan en del man kan anknyta till, samt att hon trivs med att arbeta 

globalt och att lära sig nya erfarenheter.  Internationella kunder sade hon ofta har 

bättre förståelse över helheten, samt kunskap om marknadsbehoven. Som extrem 

exempel gav hon att i vissa delar av världen används smarttelefoner, men i andra 

används ännu äldre modeller, det gäller att hålla sig uppdaterad på en global nivå.  

Moody poängterade ännu att kundkulturen måste även tas i beaktande inte bara 

landskulturen. Kundkulturen måste vara synkroniserad med det egna företagets kultur, 

annars kan det vara ett hot mot de egna målsättningarna. Alla kunder skall behandlas 

enligt hurudan deras organisations kultur är. Han påpekar att människor måste ha 

respekt för andra kulturer, och att relationer och kommunikation går hand i hand, samt 

att affärsvärlden är byggd på människor. Bryan påpekade att genom att vara en del av 

ett globalt företag så ser man hur viktig kultur egentligen är. Effekten kultur kan ha är 

ofta underskattat sade han. Samt att han poängterar att man måste ha lokal befolkning 

som säljer på de olika områdena i världen, så att de kan omvandla företagets idéer och 

tillvägagångssätt så att det passar just den kulturen.  

6.2.2.5 Relationens olika faser samt kommunikationsmetoder 

Bryan tog själv upp under intervjun att han personligen anser att helt traditionell 

telefonförsäljning är väldigt svårt. Han sade sig ha mera lycka när man finner en mera 

personlig ansats, ett gemensamt intresse eller gemensamt mål. Ofta får han kontakt 

med kunder via olika företags event eller mässor, via andra anställda eller kunder. Han 

sade sig utnyttja word-of-mouth flitigt till sin fördel. Holterhaus-Smith tog även hon 

upp under sin intervju att känner de flesta kunder och prospekt via olika event och 

mässor. Andra har tagit kontakt efter att de sett en online reklam, hört en av deras 

presentationer eller genom word-of-mouth via andra kunder.   

Initialt sade Holterhaus-Smith att hon helst vill träffa nya potentiella kunder, samt 

befintliga kunder, i person oavsett ort. På detta sätt kan man få en bättre personlig 

kontakt. Det är också bra om man kan hitta någon gemensam länk sade hon. Som 

exempel nämnde hon att hon hittat gemensamt intresse genom sport och sin hemstad.  

Efter ett initialt möte med kunden sade Bryan sig skicka material och sammanfattning 

via mail. Efter detta görs ofta en första affär eftersom att kunderna redan initialt har ett 

projekt på kommande. Om inte detta sker, påpekar Bryan att man måste hålla sig som 
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top of mind för kunden, genom email, eller genom att ta en kopp kaffe tillsammans, så 

att de kommer ihåg dig tills nästa gång de har ett projekt påkommande. Även 

Holterhaus-Smith sade sig skicka ut ett sammanfattande mail efter alla möten, speciellt 

globalt sade hon mycket information kan gå förlorad eller misstolkas. På detta sätt kan 

man försäkra sig om att båda parterna har uppfattat samma.  

Holterhaus-Smith nämnde att de flesta kunder idag föredrar att träffas via distans 

möten, även om de bor i relativt nära. WebEx eller GoToMeeting är kända kanaler som 

ofta används. Hon själv nämnde att hon försöker uppmuntra till personliga möten om 

det är möjligt, för en presentation eller en kaffe för att diskutera hur dagsläget ser ut 

eller sen något skilt om det finns. Hon påpekade att det gör en stor skillnad om man 

faktiskt kan se personerna under mötet, det medför ett stort värde oavsett kultur. Om 

inte personligen är ett alternativ uppmuntrar hon till att video används. Hon nämnde 

dock att eftersom människor är så vana vid att möten inte är face-to-face så ofta, så stör 

det inte företagets affärer att möten är via video eller telefon. Som exempel nämnde 

hon att kunder från Syd Amerika ofta sätter på kameran om det finns möjligt under ett 

fjärr-möte, men att de helst alltid ses i person. Kan man inte ses är det ännu viktigare 

att hitta ett gemensamt intresse, eftersom det kan snabba på köp processen. Även 

Moody nämnde att telekommunikation, exempelvis Skype och telefon används olika 

mycket beroende på vem kunden är och varifrån de är. Antalet möten beror på hur 

seriös kunden är och om man träffar rätt person från kundföretagets sida. Man måste 

kunna ha en öppen dialog parterna emellan, vågar kunden visa lite motstånd visar det 

att de litar på dig. Man kan inte skapa en relation genom telefonen påpekar Moody, så 

affärs resande är ett måste. 

Bryan påpekar under samtalet att all säljs personal uppmuntras att stanna i kontakt 

med sina kunder efter att de förts vidare till projekt ledare och mera teknisk personal. 

Försäljaren skall säkerställa allt går bra under projektet och efter projektet kontrollera 

vad som gick bra och vad som kan förbättras till framtida projekt tillsammans. Bryan 

poängterar att den lättaste försäljningen sker till redan existerande kunder och att det 

alltid är dyrare för företaget att hitta nya kunder och affärsområden.  För att behålla en 

kund måste man förstå den andra personen och deras affärsliv. Man måste veta vad 

som är relevant för dem. Han sade att Lumi har varit framgångsrika med att identifiera 

kunders behov och problem och hitta lösningar till dem. Under intervjun med 

Holterhaus-Smith kom det upp att de är viktigt att ha regelbunden kontakt med 

kunderna och att de känner att de blir hörda, samt att de får chansen att ge förslag till 
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framtida ändringar till produktutvecklingen. Detta ger företaget en större insikt i 

kundupplevelsen samt kundnöjdheten. Holterhaus-Smith påpekade även att är hon på 

väg på ett event eller en konferens meddelar hon närliggande kunder och föreslår en 

personlig träff.  Däremellan sade hon sig ha kontinuerlig kontakt med kunderna för att 

kontrollera att allt är i sin ordning och detta sker först och främst via email.  

6.2.2.6 Relationers uppbyggnad och kommunikationssätt 

Bryan tog upp att i USA handlar försäljning mycket om relationer. Man far ofta på 

kaffe, mat eller drinkar, till och med golf. Amerikaner vill köpa från företag de har en 

relation till och helst då lokalt. Han nämnde även att Amerikaner är bekväma med att 

diskutera jobb och affärer socialt samt att pengar inte är något de är rädda att prata om. 

I England däremot påpekade Bryan att båda parterna ofta undviker att prata om 

pengar. Personligen tycker han att relationer är viktiga och uppmuntrar säljpersonalen 

till det. Alla deras bästa kunder är sådana som deras försäljare har en relation till som 

inte är enbart under kontorstid. Inom USA sade han man kan se mycket 

arbetsresenärer vid flygfält på väg för att möta kunder i person. Med hjälp av att ha ett 

bra nätverk och bra relationer kan man göra bra affärer, Bryan påpekar att han ser 

hellre, från en effektivitets synvinkel, att hans försäljare satsar tid på en klient som 

spenderar 100 000 dollar jämfört med 30 kunder som spenderar 5 000 dollar.  

Holterhaus- Smith nämnde att nyckeln för att skapa ett långsiktigt förhållande är 

”Making sure they have a positive experience, and making sure they know you are 

available if anything goes awry”. Hon menade att kundupplevelsen är viktig samt hur 

trygga och pålitliga de uppfattas vara som företag. Om något mot förmodan skulle gå fel 

kan kundens syn ändras beroende på hur situationen hanterats. Hon påpekade att det 

är viktigt att få kundernas tillit och att de vet att man lyssnar på dem och stöder dem.  

Moody tog upp att personer som leder ett företag som Lumi bör vara globala, ha 

mångfald och kulturell känslighet. Han nämnde att de som arbetar globalt eller med 

globala företag måste vara öppna och framåtriktade samt förlåta kulturella 

överskridningar, för att kunna fortsätta röra sig framåt. Moody tog även upp att man 

måste lära känna sina partners och kunder, hur de kommunicerar och tänker samt lära 

och känna situationen innan man agerar.  Han nämnde att för att nå framgång måste 

man vara en relationsinriktad person, villig att kompromissa och ha ett öppet sinne 

samt att företagsaffärer innefattat alla aspekter av förhållanden och inte bara 

försäljning.  Relationer måste byggas på och feedback måste tas emot öppet. 
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6.2.2.7 Affärsresande 

Moody påpekade under intervju att det är svårare att kommunicera utanför sina egna 

landsgränser, och tillade att med email försvinner fylligheten av kommunikationen, 

samt att med videokonferenser kommer ansiktsuttryck och handrörelser till men det är 

svårt att uppehålla relationerna. Han påpekade att “in business to be successful you 

need to build relationships face to face … it’s worth spending money on face to face, 

travelling and offices globally” Han sade att man måste ha ett öppet sinne och förstå 

kunderna. Man måste ge ett gott intryck och ge dem vad de behöver inte tvinga på 

något, utan i så fall finnas tillhands för framtida behov. Att visa respekt för varandra 

och bygga upp en bra relation samt visa upp en bra företagsimage är viktigt för att 

lyckas sade han. 

Bryan nämnde att han försöker ha möten personligen varje kvartal i New York och San 

Fransisco kontoren, både för att träffa anställda och kunder. Han anser att resande är 

ett måste för alla inom försäljningsenheten. Enligt Bryan visar statistik att kunden med 

större sannolikhet köper något om man möts i person, men detta måste ju övervägas 

gentemot hur stor denna kund är och hur stor försäljning det skulle vara frågan om.  I 

annat fall används videomöte.  Även regionvis finns det skillnader inom detta område, 

Bryan själv påpekade att han oftare har personliga möten med kunder från till exempel 

New York och Kalifornien jämfört med till exempel Dallas.  Beroende på hur ofta man 

träffas ändras relationen, men han poängterar ändå att detta är väldigt personligt. Vissa 

kunder vill inte bli kontaktade alls, utan tar själva kontakt när det behövs, medans 

andra vill ha konstanta uppdateringar. Holterhaus-Smith påpekade att hon anser det 

vara viktigt att träffa kunderna i person nu som då, speciellt större kunder, men att 

många av dem ändå är vana att kommunicera via video och telekommunikation, samt 

mail. Hon påpekade ännu att varje enskild affärsresa måste kunna motiveras, eftersom 

att det är en sån stor kostnad. 

6.2.2.8 Tillit och öppenhet 

Moody tog upp att var och ens roll i företaget är bara en pusselbit i kedjan från grunden 

och fram till slutkunden. Allt som inte hör till den egna biten är utom kontroll. Man 

måste kunna lita på kunderna och de vice versa, samt att man måste ha en bra relation 

till dem. De bör känna att de kan berätta om de har problem eller funderingar 

angående produkterna, så att ingen känner sig vilseledd eller överraskad, när det 

kanske är för sent att ta tag i ett problem. Moody påpekade att kunderna känna att de 
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har ett behov som de får fyllt, samt att kommunikationen kan vara öppen. Moody sade 

sig vara trygg med att släppa ner sin skyddsbarriär utan att känna sig sårbar. En del 

personer sade han inte känner sig bekväma med att göra det och då hålls ofta 

information gömd. Men det är lättare för alla parter om kommunikationen kan vara 

öppen och informationen flödar fritt. Han nämnde att internt måste detta fungera, men 

externt har man själv ingen kontroll över det.  Ofta handlar det om osäkerhet och 

rädslor, så med hjälp av att kunderna känner att de är en del av ett team kan detta 

underlättas. Man måste lära känna sina kunder och vara lite familjär samt göra sig 

speciell för kunden, då är det mindre chans att de byter leverantör. Lumi är ett mera 

relationsfokuserat företag sade han.  

6.2.2.9 Kommunikationens variation 

Här nedan kan man se hur de respondenterna bosatta i USA har delat procentarna 

mellan de olika kommunikationssätten de använder med kunderna.  

 

Figur 25 - Kommunikationens uppdelning tabell 2 

 
Som man kan se delade Moody upp kommunikation med kunder som han har direkt 

kontakt med som mest resande, sen telefon, å sist email. Vilket reflekterar det han 

nämnde i början, att han är väldigt mycket på resande fot. Bryan i sin tur delade upp 

kommunikationen med kunderna som mest email kommunikation och sedan en 

fjärdedel resande och en fjärdedel genom video, telefon och meddelande. Detta sade 

han dock varierar beroende på kund. Holterhaus-Smith delar upp kommunikationen 

enligt 20 % resande och sedan resterande procent jämt uppdelat mellan de andra 

sätten. Hon nämnde dock att mail används mest i vardagligt arbete, trots att det är det 

minst effektiva sättet att kommunicera i viktiga relationer.  

 Face to Face Video konferenser, telefon, 

meddelanden 

Email 

Moody 40 % 35 % 25 % 

Bryan 25 % 25 % 50 % 

Holterhaus-

Smith 

20 %  40 % 40 % 
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6.2.3 Asien 

Av respondenterna var det bara en som är bosatta i Asien, Robbie Vigers - Managing 

Director. Han arbetar på den asiatiska marknaden i huvudsak och flyttade till Hong 

Kong 2008 för att starta upp ett nytt kontor åt dåvarande IML.  År 2012 bestämde han 

sig för att börja arbeta för Lumi men stannade i Hong Kong. Vigers själv säger att han 

trivs i Hong Kong, det är fullt med möjligheter båda i arbetslivet och familjelivet.  

6.2.3.1 Global närvaro och affärsresande  

Lumi’s anställda reser en hel del, och på grund av det menade Vigers att han nu vet 

mera om de flesta länder än han visste tidigare, till och med Finland. Själv sade han sig 

rest genom största delen av USA, Europa och Asien. Innan han började arbeta på Lumi 

kom hans enda erfarenhet av att arbeta utomlands från jobbet vid IML. Arbetet vid 

Lumi nu har nästan fortsatt med samma uppgifter, bara annan arbetsgivare. Vigers 

anser att affärsresande är speciellt viktigt i Asien. Eftersom att man måste vinna 

kundernas tillit behöver man träffas, så att de kan övertygas om att man är en ansvarig 

person. 

Vigers har kunder i Singapore, Kina, Indonesien, Japan, Australien, Nya Zeeland, 

Korea och Vietnam, samt att han samtalar med kunder både i USA och i England. De 

Asiatiska kunderna är under hans ansvarsområde, medans de andra kunderna förs 

vidare till mera lokala kontor efter att initial mötet varit med honom om de varit hans 

kontakter. Eftersom att Hong Kong tidigare varit en Brittisk koloni påpekar Vigers att 

det syns både positiva och negativa drag i att vara västerländsk. Det syns fortfarande 

drag av kolonialismen där. Han poängterade även att det är unikt att ett så litet företag 

har så många kontor globalt, samt att man måste ha passion och en personlig drive för 

att lära sig nya saker och en vilja att arbeta där, eftersom det är ett krävande jobb. Som 

han sade det “I started work at 8 this morning and I have a conference call at 1030 

tonight but that does not phase me” 

6.2.3.2 Kunders upplevda syn på företaget 

Vigers påpekade att det kan ses både som en fördel och som en nackdel att bo i Asien 

och vara från England. Vissa av företagets kunder är inte lokala, utan har precis som 

han har flyttat dit för att starta och de värdesätter att de kan diskutera med någon som 

inte heller är från Asien sade han.  De uppskattar att han har mycket erfarenhet av att 

göra affärer där. Han nämnde att även vissa av deras Asiatiska kunder värdesätter att 
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han är från ett annat ställe, han ses som någon som kan komma med nya fräscha idéer 

och kan få dem att se ur ett annat perspektiv. Sedan finns det även Asiatiska kunder 

som bara blir irriterade på språkskillnaderna och vill prata med någon mera lokal och 

då skickar han dem vidare till någon annan från hans team.   

6.2.3.3 Kommunikation och språk skillnader 

Vigers påpekade att när han först kom till Hong Kong fann han det lättare att arbeta 

med Australiensare, Engelsmän och Amerikaner. Personer bosatta i Asien vars 

modersmål var engelska. Språk ansåg han vara den största barriären, men dessa var 

också lättare att arbeta med eftersom de är kulturellt mera lika.  Nu däremot när han 

bott en tid där kan han ibland finna att det är lättare att arbeta med kunder från Hong 

Kong och Singapore, om man vet hur de tänker och fungerar. Vigers påpekar också att 

prospekt i Asien är snabbare att ta affärsbeslut, jämfört med prospekt i USA, som vill 

prata en hel del innan de tar ett beslut.  

Vigers påpekade att han lärt sig lite Kantonesiska, han kan inte ha ett helt möte men 

kan lite hövlighets fraser och förstår en del ord, och det uppskattar Asiater.  Överlag 

tycker han att affärsengelskan är relativt bra där, så det att han kan lite av deras språk 

är endast för att visa att han varit där en stund redan och ger dem något annat att prata 

om än arbete. Small talk överlag påpekar Vigers är rätt vanligt, ofta handlar de om hur 

han trivs i Hong Kong eller om mat. Han poängterade att han trivs med att alla möten 

är olika, han ser det som en utmaning och att det gör honom starkare.  

Vigars påpekar att i Asien sker mycket mera i skriftlig form. De vill ha allt på email eller 

i skriftliga dokument, dels på grund av språk skillnaderna men också för att de sedan 

skall kunna gå tillbaka och referera till något som blivit sagt och följa med så att allt blir 

gjort korrekt. Han påpekar dock att det är lättare att diskutera med en redan 

existerande kund som man redan fått en relation till.  Han är noga med att poängtera 

att de kulturella skillnaderna kan förstöra en del av företags affärsverksamhet i Asien. 

Som exempel gav han “there are things in China I cannot do. I wouldn’t have access to 

the networks that I would need in order to do business there. And I never will, I am 

culturally different” 

6.2.3.4 Betydelsen av ”face” och skillnader i kommunikation 

Vigers påpekar genast i början av intervjun att man i Hong Kong måste vara väldigt 

noga med betydelsen av ”face”, generellt avser detta att man inte får göra något som får 
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den andre att känna sig generad.  Man kan se vikten av detta i hur frågor och 

uttalanden formuleras, hurudan säljteknik man har samt hur möten hålls. Vigers själv 

sade ”Face is very important and you have to be aware of that”. Om man utmanar en 

kund eller vill poängtera att kundens önskemål inte kommer att kunna genomföras, 

måste man se till att göra det så att det inte gör så att personen känner sig dum eller ser 

dum framför sina kollegor, att ”loose face”. Det måste istället ske så att han själv förstår 

att det inte kommer att fungera.   

Sedan fortsatte han att jämför man detta med Australien där människor är väldigt raka 

i sin kommunikation, så inser man att man inte kan ha samma taktik i ett Kinesiskt 

eller Honkanese företag som i ett Australienskt företag. Japan i sin tur är också väldigt 

annorlunda poängterar Vigers. Där är de väldigt formella, han jämför dem med Tyskar. 

Man måste vara medveten om hur man positionerar sig själv och hur man pratar med 

dem. Speciellt i en försäljningsroll, samt att man måste vara bra på att läsa människor, 

eftersom de ofta inte muntligen säger det de egentligen menar. För att citera hur han 

uttryckte det “I have done a lot of business in the UK, they can be quite formal but if 

someone agree or disagree they will say.  In Asia you can be talking for an hour and a 

half and get no feedback, if you ask a question or try to get someone to say Yes or No 

you get no answer. It is very difficult” 

6.2.3.5 Relationens olika faser och tillit 

Vigers har hand om både nya och existerande kunder, men han berättade att en av hans 

styrkor är ny försäljning. Han betonade att sättet han kommer i kontakt med nya 

kunder är mycket varierande, det kan vara allt från en konferens, nätverks event, 

cocktail kvällar, bekanta på LinkedIn eller via word of mouth genom andra kunder. 

Som exempel nämnde han även att han träffat en som kom att bli deras kund i en taxi 

en gång. Under första mötet diskuteras sedan vad respektive företag gör, synergin 

mellan dem och om det finns något Lumi kan hjälpa dem lösa, annars påpekade Vigers 

sig säga ”nice to meet you and see you again soon”. I hopp om att de skall vara en kund 

i framtiden. Vigers påpekade att upptill 99 % av alla initial möten med kunder tog 

tidigare plats genom personliga möten, men med den teknologi de erbjuder brukar han 

uppmuntra även kunderna att möten är via telekonferens. På detta sätt kan han visa 

produktens funktioner medans den är i användning.  

Asiater värderar hög känslan av tillit påpekar han, de måste kunna känna att de kan lita 

på dig innan några affärer blir gjorda tillsammans. Därav är det en fördel att de får 
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prova sig fram på produkten i lugn och ro innan något blir underskrivet. Däremot sade 

han sig inte se något skilt mönster i kund beteende efter att tilliten fåtts; vissa kunder 

vill stanna mera formella medans andra kunder blir mera som vänner. Vigers tog även 

upp att för att kunna behålla en långvarig relation till sina kunder måste man konstant 

utmana sina kunder och visa dem nya produkter och idéer.  Man måste uppehålla 

tilliten och mera fungera som en konsult än en försäljare, göra relationen mera till ett 

partnerskap. Han poängterade även att man måste kunna säga nej till sina kunder 

ibland.  

6.2.3.6 Kulturella skillnader 

Vigers sade att han gjort flera misstag sedan han flyttade till en ny kultur, men att han 

lärt sig från dem. Exempelvis skall inte direkta frågor ges åt Asiater för de vill inte svara 

på dem. En annan sak Vigers sade sig ha lärt är hur man hanterar andras visitkort. Man 

skall ta sig tid att titta på kortet och sedan placera det framför sig under mötet, vilket 

han sade även hjälper om namnet är svårt att komma ihåg. Visitkort är viktiga här, så 

som även hierarkin anses vara viktig, speciellt inom arbetsvärlden. Vanliga 

underordnade refererar alltid vidare till personen ovan dem, om man har fått kontakt 

via det sättet. Vigers påpekade att han skulle vilja att människor rättade honom om han 

sa något fel, men det gör de inte varken privat eller professionellt.  

6.2.3.7 Skillnader i kommunikation och kroppsspråk 

Gällande frågor kring kroppsspråket påpekade Vigers att han lärt sig att: vad man 

säger, hur man säger och kroppsspråket är de tre viktigaste sakerna att tänka på under 

en presentation, speciellt hur man säger och kroppsspråket. Han tillade efteråt att så 

fungerar det inte i Asien.  Han sade att i Asien är de för hövliga. Som exempel ger han 

Japan “so they will just sit there and nod but you do not know if it is because they are 

agreeing with you or if they just haven’t told you that they speak no English at all ... 

Whereas in the US it is very animated. Asia is stoic; you will not get much feedback 

from people’s body language”.  Som västerlänning sade Vigers att de inte förväntar sig 

att han skall kunna allt gällande kommunikation och kroppsspråk och ger honom mera 

spelrum. Som exempel nämnde han om man häller upp te fel, eller håller sina 

matpinnar fel. I dessa situationer skrattar de bara och undrar hur han inte lärt sig det 

ännu och visar honom det korrekta sättet. De tar inte åt sig eller blir förolämpade.  
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6.2.3.8 Kommunikationsverktyg och kulturella skillnader 

Vigers påpekade att i Asien används generellt kommunikationsverktyg som telefon, 

email, Skype, Whatsapp, sms, LinkedIn och Facebook mellan kunderna och dem, vilket 

han nämnde kändes som för personliga verktyg, vissa av dem i alla fall i början. Olika 

verktyg används beroende på kundens önskemål. Samma sade han gälla andra 

anställda, olika verktyg används för att hålla kontakt med olika personer, det som 

passar bäst för den relationen. Vissa likheter kan man dock se poängterade Vigers, till 

exempel i Asien föredrar man att hålla kontakt oftare via email, medans i England och 

USA föredrar man mera via video samtal och telefon.  

6.2.3.9 Kommunikationens variation 

Här nedan presenteras respondentens svar i procent på hur stor andel av de olika 

sätten att kommunisera som han ansåg sig använda i kontakt med sina kunder.  

 

 

Figur 26 – Kommunikationens uppdelning tabell 3 

 
Vigers delar upp kommunikationen i 35 % resande, 30 % telekommunikation och 35 % 

email. Detta är dock beroende på land påpekar han. Både resande och email är mera 

använda i till exempel Hong Kong, Singapore och Kina, medans telekommunikation är 

mera vanligt med kunder i Australien. För att träffa anställda utanför Hong Kong 

kontoret reser han runt tre-fyra gånger per år så det är betydligt mindre än kundmöten 

påpekade han.  

 

6.3 Sammanfattning och analys av respondenternas svar 

Alla respondenter sade sig ha arbetat eller studerat utomlands innan sina nuvarande 

positioner på Lumi vilket de säger har varit positivt och hjälp dem i deras nuvarande 

arbetspositioner. Jämför man detta med Hollensen (2007) där det togs upp att det 

 Face to Face Video konferenser, skype, telefon, 

meddelanden 

Email 

Vigers 35 % 30 % 35 % 
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finns en skillnad mellan kulturell distans och mental distans. Kulturell distans - hur 

stora skillnad det är mellan olika länders kulturella värderingar. Mental distans - den 

enskilda företagsledarens uppfattning angående skillnader mellan den egna och den 

utländska markanden. Det är viktigt att anställda ser skillnad mellan dessa två för att 

för bättra sin prestation. Det är en subjektiv analys och går därför inte att mäta. 

Utgående från detta kan man dra slutsatsen att respondenternas kulturella distans och 

mentala distans kommit närmare varandra tack vare de internationella erfarenheterna. 

I detta kapitel kommer respondenterna svar att slås ihop och relateras till den tidigare 

nämnda teorin. 

6.3.1 Global närvaro och kundbas 

Beardwell & Holden (2002) nämnde att i det globala stadiet anses företaget arbeta 

världsomfattande i en variation av länder. Alla respondenterna ansåg att en global 

verksamhet och en global kundbas är bra på många olika sätt. Moody, Wikars samt 

Holterhaus-Smith påpekade att genom en global kundbas får man ett bättre 

affärsperspektiv eftersom att alla kunder är olika och mycket av det man lär sig är via 

sina kunder. Holterhaus-Smith nämnde även att det är bra att folk kan bidra med olika 

erfarenheter och bakgrund. Att ha flera åsikter i en organisation leder ofta till mera 

kreativitet. Detta kan man relatera till Thill & Bovée (2011) som tog upp att variation 

mellan människor ofta leder till mera innovationer, samt att mera åsikter och idéer 

hjälper företag att förstå olika marknader. Likaså tog Jones (2009) upp att de 

personliga nätverken kan vara en källa till: nya affärsidéer, finansiella resurser, samt 

tillföra stöd och råd. Dessa personliga kontakter anses vara ett differentierande attribut 

för företaget. Beardwell & Holden (2002) nämnde i sin tur att utbyte av kunskap 

transformerar företaget till ett lärande och kunskapsrikt företag på en global skala. De 

anställda vid Lumi poängterade flera gånger under sina respektive intervjuer att de 

värdesätter vikten av sina kundrelationer och nätverk, samt använder sig av dessa för 

att lära sig och skapa mera innovationer. 

Fowler samt Moody påpekade att en global kundbas även leder till större tillväxt 

möjligheter för företaget samt stabiliserar intäkterna. Moody poängterade även att den 

ekonomiska världen blivit global och att ha lokala kontor utstationerade gör att kunder 

och anställda får en större förståelse för varandra. Prashantham (2008) tog upp att 

många kunskapsintesiva företag har geografiskt utspridd marknad, som dock oftast är 

koncentrerad till Nord Amerika, Västra Europa samt Japan. Detta kan man se spår av 

inom Lumi, som mest fokuserar sig verksamhet på USA, Europa och Asien. Bryan och 
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Holterhaus-Smith tog även upp att det är viktigt att man själv har ett globalt perspektiv 

och en global närvaro, samt att Vigers påpekar att en global närvaro även kräver en hel 

del affärsresande. 

6.3.2 Konkurrenter och partners 

Wikars påpekade under intervjun att konkurrenter är bra att ha eftersom att de tvingar 

företag att utvecklas. Han nämnde även att inom just deras marknad finns det inga 

andra företag som gör samma, men att det kan komma när som helst eftersom flera 

företag redan har börjat göra liknande produkter. Även Fowler påpekade att hotet i dag 

inom denna marknad är större än vad den varit för tio år sedan. Dessa påstående kan 

relatera till Ramirez & Wallin (2000) som påpekade att företag som är först inom något 

benämns prime mover. De kan vara först inom till exempel en specifik teknologi och 

detta ger dem en skalfördel som de kan dra nytta av på marknaden bara de gör sig 

synliga på den. Det kan vara tungt för ett företag att vara först, de måste kunna 

marknadsföra sig snabbt för att kunna effektivt exploatera marknaden. De bör erbjuda 

sin kompentens till kunderna på ett sätt som är fördelaktigt för dem båda. Detta kan 

man se spår av i Lumi. De är först på marknaden och hittills de ända med sin specifika 

teknologi. 

Ett sätt att undvika en del konkurrans är att bilda ett partnerskap med de andra 

företagen sade Wikars. På det sättet tillför man även något positivt till sitt eget företag. 

I Jones et al. (2009) redogjordes det över att företag bör sträva efter att skapa 

långsiktiga relationer med sina partners. Det är viktigt att bygga upp ett förtroende 

sinsemellan och utbyte av resurser. Man måste ändå följa med hur marknaden ändras 

och anpassa sina nätverk så att de stöder företagets affärsutveckling. De anställda inom 

Lumi försöker exploatera marknaden på bästa möjliga sätt, detta gör de dels genom att 

forma partnerskap med en del av deras potentiella konkurrenter.  

6.3.3 Affärsresande 

Samtliga respondenter ansåg att affärsresande är ett måste. Wikars och Moody 

poängterade att man bör ses personligen för att lättare kunna skapa en personlig 

kontakt med sina kunder och uppehålla den. De påpekade att de är värt att satsa på 

affärsresande.  Taylor, Fowler samt Holterhaus-Smith påpekade att trots att 

affärsresande är väsentligt och bör ske regelbundet, kan man i dagens värld även 

kommunicera på många andra sätt med sina kunder där emellan. Detta kan man se 
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spår av i Conrady & Buck (2011) där de tog upp att affärsresande kan ses som en 

investering, och att undersökningar visat att företagsledare anser att dagens ekonomi 

kräver mera kontakt med kunderna. En investering förväntas i framtiden ge en 

avkastning åt företaget som är högre än utbetalningen, men detta är omöjligt att veta 

på förhand och bör därav avvägas efter om utkomsten tros vara positiv. Även 

Holterhaus- Smith påpekade, att man måste kunna motivera varje enskild affärsresa, 

eftersom att det är en sådan stor kostnad. 

 Vigers i sin tur poängterade att affärsresande är mycket viktigt i Asien eftersom att 

tilliten måste byggas upp mellan dem och deras kunder. Han ansåg dock att ett av de 

första möten bör ske via distansmöte, så att kunderna i praktiken kan erfara hur 

produkten fungerar.  Wikars i sin tur nämnde att teknik är väldigt tungt att gå igenom 

via video eller telefon och Bryan nämnde att statistiks har man bättre försäljning om 

man ses i person, samt att Amerikaner uppskattar att träffas regelbundet, hur ofta är 

beroende på från kund till kund. Både Fowler och Wikars nämnde att på grund av 

tidsskillnaderna kan de vara svårt att få tag på varandra om man inte reser till samma 

ort eller alternativt skickar mail.  

6.3.4 Lokal närvaro 

Taylor påpekade att de föredrar att kommunicera med sina kunder lokalt och ha lokala 

kontor. Wikars, Bryan och Fowler tillade ännu att det är en stor fördel för företaget att 

ha de lokala kontoren världen över, samt expatrioter och lokala anställda som är 

bosatta i de olika kulturerna. Dessa kan dels ta hand om kunderna på ett mera bekant 

sätt för dem, samt att andra anställda som reser dit kan få råd och tips angående olika 

kulturella skillnader. Bryan nämnde även att alla lokala relationer är viktigt, ett bra 

nätverk och bra relationer leder ofta till bra affärer. Vigers påpekade ännu att i Asien är 

det väldigt tudelat mellan hurudan relation kunderna vill ha, vissa kunder föredrar 

lokala kontakter medans andra värdesätter internationella kontakter. Man kan se ett 

samband i Beardwell & Holden (2002) där de tog upp att där företagen väljer att 

lokaisera nya kontor, kan ha en stor inverkan på den existerande personalen samt 

rekryteringen på nya orten. Expatrioterna behöver språk och kulturella hjälpmedel 

innan de skickas iväg. De skall sedan lära vidare sina kunskaper och färdigheter till de 

lokala anställda. Rekrytering, urval och träning är viktigt.  Man strävar efter att få 

fördelar genom global integration med lokal mottaglighet. 
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Taylor tog även upp att en del kunder föredrar lokala produkter och vissa 

internationella produkter Detta kan man se spår av i både Bryans och Holterhaus-

Smiths uttalanden om att USA blivit mera noga med att produkter skall vara inhemska. 

Bryan tog även upp att det finns flera olika kulturer inom USA, så det är bra med flera 

lokala kontor utspridda där. Czinkota & Ronkainen (2007) tog upp att ett företag måste 

skapa en balans mellan de lokala kontoren och de internationella kontoren. De nämnde 

att relationerna kontoren emellan bör fungera och alla anställda vara engagerade i 

företaget och dela information sinsemellan. När en stark grund byggts upp dem 

emellan kan ett företag bli framgångsrikt på den nya marknaden. 

6.3.5 Kulturella skillnader 

Fowler och Taylor tog upp Asien som en extrem när det kommer till skillnader i kultur 

och kommunikation jämfört med deras egen. De nämnde att det är svårt att få svar på 

tal där och att Asiater är nog med att inte ”loose face”.  Vigers som är bosatt i Asien 

nämnde även han konceptet av ”face” och hur viktigt det är att inte få någon att känna 

sig generad, samt att han nämnde att både jakande och nekande svar är svåra att få där. 

Hierarkin är viktig i Asien sade han samt att man han anser att människor är nästan för 

hövlig där. Han jämförde även Asien med USA genom att säga att i Asien är man stoisk 

medan i USA väldigt livlig, så det är mycket svårare att läsa av folk i Asien. Utöver det 

tog han upp att i Japan är de väldigt formella och i Australien väldigt raka på sak, så 

man måste ha olika taktik beroende på var man är. Vigers tog även upp att när man väl 

känner en asiat är det lätt att göra affärer och att de är snabba med at ta beslut i 

jämförelse med till exempel USA.  

Wikars nämnde även angående Asien att man bör hälsa på personer enligt rang, viket 

kan vara svårt att veta. Holterhaus-Smith nämnde även hon Asien och deras 

noggrannhet med att visa respekt. Moody i sin tur poängterade att det är viktigt att 

komma ihåg att alla kunder är olika oberoende kultur. Man kan inte lära sig alla 

kulturer men genom att få en personligare relation till sina internationella kunder och 

partners blir kommunikationen lättare.  Även han tog upp Asien som ett exempel där 

regler måste följas samt att visa respekt är en nödvändighet.  

Som man även kunde se i Hofstedes kulturella dimensioner (Keegan & Green 2011) 

avviker Asien en hel del från både England och USA. Det tyder redan på att det finns en 

orsak varför engelsmän och amerikaner tycker affärsbeteende i Asien känns väldigt 

obekant och främmande. I dimensionerna kan man även se att Finland avviker sig från 
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England och USA, men eftersom de inte har kunder där nämnde de inte något sådant, 

men det framkom när vi diskuterade om andra anställda att de ansåg att finländare var 

annorlunda att arbeta med jämfört med andra nationaliteter.  I figur 27 kan man se 

dessa dimensioner uppradade igen, samt inringat vilka länder som avviker mest av 

dessa fyra exempel.  

 

Figur 27 Hofstedes kulturella dimensioner 

 
Lumis anställda nämnde att hierarki är viktigt i Asien, och att man måste visa respekt. 

Även hur Asiater ser på könsrollerna nämndes, samt att de försöker undvika osäkerhet 

och situationer som är obekväma. Dessa märkbara skillnader är utmärkta i tabellen 

med bokstaven A. Moody påpekade även att internationella företag så som Lumi bör 

vara globala samt ha kulturell känslighet. Personerna bör vara öppna och framåtriktade 

sade han, samt förstående och förlåtande. Han nämnde att man måste lära känna sina 

kunder och hur de kommunicerar och tänker. Samt att man bör vara 

relationsfokuserad och bygga på sina förhållanden.  

 Country Finland UK USA Hong Kong  

Power distance Index 33 65 40 68 

 Rank 46 42-44 38 15-16 

Individualism Index 63 89 91 25 

 Rank 17 3 1 37 

Masculinity Index 26 66 62 57 

 Rank 47 9-10 15 18-19 

Uncertainty 

avoidence 

Index 59 35 41 29 

 Rank 31-32 47-48 43 49-50 

Long-term 

orientation 

Index 41 25 29 96 

 Rank 14 28-29 27 2 
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Bryan påpekade att man måste ta seden dit man kommer. Om man inte anpassar sig 

kan kulturskillnaderna göra försäljningen svårare. Detta tankesätt kan man relatera till 

Gestelands (2002) två huvudregler: 

1. I internationell handel är det säljaren som anpassar sig till köparen. 

2. I internationell handel är det besökaren som förväntas tillämpa de lokala sederna. 

Gesteland (2002) påpekade att när man i affärssammanhang arbetar med människor 

från andra kulturer är det viktigt att ha kunskap om dessa skillnader. Då kan 

sammarbetet fungera smidigare och feltolkningar kan minimeras. Inom Lumi’s 

anställda kan man tydligt se spår av detta i var och ens svar under intervjuerna.  De är 

väldigt måna om att försöka anpassa sig till de olika kulturerna och att vårda sina 

relationer på bästa sätt.  

Holterhaus-Smith nämnde även skillnader inom andra länder. I Syd Amerika, Asien 

och Turkiet sade hon de har behandlat henne annorlunda under möten för att hon varit 

kvinna, och inte tagit nytta av att hon varit expert på området i fråga.  I Tyskland 

nämnde hon att människor är mera abrupta samt att i Latin Amerika är de sena till 

möten. Hon nämnde ändå att kunder som också arbetar internationellt har en bättre 

förståelse över helheten. Bryan tog upp att effekten av kultur ofta underskattas och 

genom att vara en del av ett globalt företag ser man hur viktig kultur egentligen är.  

Kulturella skillnader i affärskommunikation och affärsbeteende är många. För att 

lättare kunna jämföra länderna i fråga har jag sammanfattat en tabell i figur 28 i vilket 

framkommer tydligt vilka skillnader som finns. De tydligaste skillnaderna enligt 

Gesteland (2002) är markerade med cirklar. De skillnader som kom upp under 

intervjuerna är markerade med ett plustecken. Fortsättning på denna tabell kan ses i 

figur 29 och figur 30.  

Asien Europa (nord, väst och 

germanska) 

Nord Amerika 

 Relationsorienterad  Starkt affärsorienterad  Starkt affärsorienterad 

 Formell  Formell/informell  Informell 

 Tidsbundna/ flexibla  Mycket tidsbundna  Mycket tidsbundna 

Figur 28 – Lista över kulturella skillnaderna inom affärsbeteende. 



95 
  

 

Gesteland (2002)  upp att i affärsorienterade länder som USA och Kanada kan man ta 

direkt kontakt till kunden, medans i relationsorienterade länder som Kina och Japan 

bör man bli presenterad av en trovärdig tredje part. Som man kan se i tabellen är det 

Asien som skiljer sig från Europa och Nord Amerika. Det enda som kom upp angående 

detta i intervjuerna var att Bryan ansåg att Amerikanerna är starkt affärsorienterade. 

Annars nämnde de flesta respondenterna att Lumi är väldigt relationsorienterat i sin 

organisationskultur. Med detta syftade de ändå inte till samma som Gestelands (2002) 

definition i denna modell där relationsorienterat mera menar människor som behöver 

bygga upp en relation innan affärer kan bli gjorda. Lumis anställda poängterade att de 

vill bygga upp en bra relation med de kunder som de redan har. Gällandet formellt och 

informellt, nämnde flera av respondenterna att det är väldigt formellt i Asien och att 

man måste vara noga med att följa regler där. Gesteland (2002)  nämnde att hierarkin 

är tydligt framlagd i Asien. Respekt och status värderas högt i dessa länder därav kan 

de vara svårt att ta sig fram där om man är ung eller kvinna. Detta nämnde ju även 

Holterhaus-Smith under intervjun. I tabellen kan man se att största skillnaden är 

mellan informell och formell är USA och Asien. Holterhaus-Smith nämnde även att i 

Syd Amerika kommer de ofta sent till möten, men ingen annan nämnde något om 

detta. Enligt Gesteland (2002) kan man se att dessa tre kulturer är relativt likagällande 

tid åtminstone när det kommer till affärskulturen.  

Moody nämnde att respekt för andra kulturer, relationer och kommunikation går hand 

i hand. Wikars i sin tur poängterade att de är svårt att sammanfatta vad som egentligen 

är kultur, företag eller person skillnader. De båda nämnde dock att de är värt att satsa 

både pengar och tid på att lära känna personen och uppehålla relationen. Samma kan 

man se i Lewis (2006) där han nämnde att man med större sannolikhet går på förlust 

om man inte fokuserar tid samt pengar på att lära sig: språk, kultur, historia samt 

affärsbeteende för att nämna några.  

6.3.6 Skillnader beroende på kund 

Taylor nämnde att kunder med samma språk och samma kultur inte alltid är de lättaste 

kunderna. Han påpekade att de största skillnaderna som ofta uppstår inte har med just 

kultur skillnader att göra, utan mera med hurudan kund det är, är det en direkt kund, 

ett företag eller en förmedlare. Samt att både han och Fowler nämnde att det även finns 

praktiska och strukturella skillnader beroende på land.   Fowler nämnde även att han 

pratar mera med partners än med kunder.  
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Moody tog upp att man måste ta i beaktande varje kunds skilda organisationskultur 

samt att alla kunder är olika oberoende landskultur. Det som kan vara liknande kunder 

emellan från samma kultur är hur länge det tar innan men seriöst kan diskutera affärer. 

Även Lewis (2006) nämner att det finns skillnader i möteskulturen och hur länge det 

tar innan affärer blir gjorda och hur bindande de sedan är. En del kulturer anser att det 

är slutdiskuterat efter mötet är avslutat medans andra anser att man kan ta upp ämnet 

på diskussion igen.  

Wikars nämnde skillnader i möteskulturen, han jämförde Finland där man är rak på 

sak, med USA där man ofta diskuterar igenom mera noggrant och längre, och England 

där man mera vill framstå som hövlig än säga vad man tycker och tänker rakt ut. Han 

påpekade ändå att dessa skillnader är mera kundspecifika än land och kulturspecifika. 

Ofta har multinationella företag en organisationskultur som innefattar alla kontor. 

Detta fenomen tog även Beardwell och Holden (2002) upp: forskning tyder på att 

multinationella företag är starkt rotade i sina nationella ursprung, trots att de tar i 

beaktande varje lands egna lagar, seder och metoder. Företagets strategi, struktur, 

lednings och HRM politik påverkas världsomfattande beroende på ursprungslandet.  

6.3.7 Relationens faser och uppbyggnad 

Wikars, Taylor, Vigers, Bryan, Holterhaus-Smith och Fowler sade sig komma i kontakt 

med kunderna oftast via mässor och event, förfrågningar via hemsidan eller via andra 

kunder. Taylor, Holterhaus-Smith och Fowler nämnde båda att initial mötet med 

kunderna ofta strävas efter att ske personligen, men för att uppehålla relationen sedan 

används mycket mail kontakt. Holterhaus-Smith och Bryan nämnde att de skickar ett 

sammanfattande email åt kunden alltid efter ett möte. Speciellt med tanke på 

eventuella språkskillnader kan detta vara bra. Taylor och Wikars nämnde att de ofta tas 

in på möten dels för att visa respekt för kunderna men också dels för sin breda 

kunskap. De påpekade att de är en betydelsefull investering att satsa på att träffa 

kunderna personligen.  

Detta kan jämföras med Fords (2011) köpare-säljare modell och dess fyra faser som 

företag går igenom: relationens första stadie, explorativa stadie, utvecklings stadie och 

stabila stadie. Han tar upp som viktigt att man lära känna varandra, att man skall 

investera i de tillgångar man har, att man skall anpassa sig till varandra, att man skall 

visa tillit och engagemang samt försöka ta avstånd från sociala, kulturella och 

tidsskillnader. Genom att göra alla dessa kan man finna en viss stabilitet och säkerhet i 
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samarbetet och få fördelar av det.  I modellens första fas söker man efter svar på om 

relationen skulle vara lönsam för båda parterna. I andra fasen börjar diskussioner 

formas om ett framtida samarbete och parterna lär och känna varandra. I tredje fasen 

växer samarbetet fram och relationen binds. Ömsesidigt lärande och tillit och 

engagemang är viktigt. I fjärde fasen har samarbetet blivit mera rutinmässigt, man har 

standardiserade kommunikationskanaler och drar nytta av sammarbetet. I Lumis 

organisation kan man urskilja att de följer en viss process och struktur när det kommer 

till relationerna med sina kunder. De är måna om att båda parterna skall lära känna 

varandra och att sammarbetet skall vara lönsamt för båda parterna. Att visa 

engagemang och bygga upp tilliten ansåg de vara viktigt.  

Bryan påpekade att all försäljningspersonal uppmuntras att hålla kontakten med sina 

kunder samt att den lättaste versionen av försäljning går till redan existerande kunder. 

För att behålla en kund sade han att man måste förstå sig på kunden och kunden 

affärsliv, vad som är relevant för dem. I USA värdesätts relationer mycket, och man vill 

ha en personlig relation utanför arbetstid med. Även Holterhaus-Smith påpekade att 

det är viktigt att hålla regelbunden kontakt med kunderna samt att då vara lyhörd.  

I jämförelse med Larsons modell (1992) spelar de sociala aspekterna en stor roll i 

början av relationen samt för den fortsatta utvecklingen. Man behöver få en bra start på 

relationen genom att visa trovärdighet, know-how och tekniska färdigheter.  

Individuella vänskaper minimerar osäkerhet och höjer möjligheten för nya 

samarbetspartners. Genom att sedan bygga på förtroendet och visa engagemang går 

förhållandet framåt. Vilket leder till att flera transaktioner görs mellan parterna, och 

ömsesidigt förtroende utvecklas. Till sist blir parterna mera strategiskt beroende av 

varandra, de operativa funktionerna integreras mera och relationen förlängs. Även 

dessa re faser kan man se tydliga spår av i Lumis anställda. De är mycket måna om sina 

relationer och det nämner de flera gånger, de är mycket relationsinriktade i sin 

organisationsstruktur.  

Taylor tog upp att alla relationer är av stor vikt oavsett om de är kunder, anställda, 

investerare el leverantörer.  Han nämnde så som även Wikars att man bör bygga upp en 

relation med sina kunder och hitta personliga gemensamma intressen man kan prata 

om. Man måste engagera sig i relationen, de sade sig träffa flera av sina kunder även 

utanför arbetstid. Även Holterhaus-Smith poängterade att genom att hitta en 

gemensam länk får man en bättre personlig kontakt. Så som de tog Jones (2009) upp 

att företag bör sträva efter långsiktiga relationer samt bygga upp förtroende dem 
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emellan för att kunna ha fördelen av att utbyta resurser sinsemellan.   Nätverken 

möjliggör en bredare resursbas samt är fördelaktig för företagsutveckling. Att bygga 

relationer är en tidskrävande process, det krävs att man regelbundet investerar i 

relationen, samt visar sig trovärdig.  

Alla respondenter påpekade att man måste få kunderna att känna att de är en del av ett 

team, att det är mera ett partnerskap mellan dem istället för säljar-leverantör relation.  

Vigers påpekade ännu att man skall agera mera som en konsult åt sina kunder än en 

försäljare, och Holterhaus-Smith nämnde att kundupplevelsen är viktig att fokusera 

och tänka på. I likhet med dem nämnde även Fetherstonhaughs (2009) att man måste 

tänka mera på hela upplevelsen, fånga kunderna när de är mest mottagliga, man måste 

tänka på vilket värde som uppkommer för kunden samt få kunder att känna att de vill 

vara med och skapa. De mest påverkningsbara trenderna han påpekar vara word-of-

mouth samt sociala nätverk. Marknadsföringen idag drivs av känslor och passion och 

försäljarna måste känna denna passion. (www.ogilvy.com) Moody tog upp att det är 

svårare att kommunicera och uppehålla en relation utanför de egna landsgränserna 

eftersom att en del av face-to-face möjligheterna försvinner, dock måste båda parterna 

vara med och investera i att bygga på relationen. Inom service dominant logik tas upp 

att man gemensamt bygger upp relationer och upplevelser. Tjänsterna och produkterna 

skapas gemensamt och värdet skapas gemensamt. Genom en bra relation skapas 

mervärde som leder till mera öppenhet och man får mera ut av relationen. (Payne et al 

2008, Grönroos & Ravald 2011, Selnes & Sallis 2003) 

6.3.8 Tillit 

Wikars nämnde att det är viktigt att kunder kan känna tillit för dem samt att de kan 

känna sig trygga med att få hjälp och råd när det behövs. I likhet med detta tog 

Beardwell & Holden (2002) upp att genom att ge de lokala kontoren mera autonomitet 

kan man vinna kunders förtroende, genom att de anställa får agera på ett mera 

kulturellt acceptabelt sätt. På detta sätt säkerställer Lumi att deras kunder snabbt kan 

få hjälp och på ett sådant sätt som de kan känna sig bekväma med. Även Moody 

påpekade att man måste hitta ömsesidig tillit och kommunikationen måste få flöda 

fritt. Han tillade även att alla som arbetar globalt måste vara öppna och förlåtande, 

man måste ha ömsesidig respekt. Genom att lära känna sina kunder och låta kunderna 

känna att de är en del av ett team underlättas arbetet. Detta kan jämföras med Jones 

(2009) som tog upp att bygga en bra relation är en resurskrävande process, man måste 

http://www.ogilvy.com/
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investera i relationen och visa sig trovärdig.  En bra relation är nödvändig innan 

resurser kan delas ömsesidigt.  

Vigers tog upp att efter att man fått en bra relation och tilliten har byggts upp är det 

lättare att göra affärer med en asiat än en Amerikan, trots kommunikations och 

kulturskillnaderna, eftersom att de värderar tilliten så högt. Det är viktigt att denna 

tillit uppehålls och att relationen görs mera till ett partnerskap. Så som honom nämnde 

Holterhaus-Smith att kunderna ska känna att företaget är tryggt och pålitligt, samt att 

de vet att man lyssnar på dem och stöder dem. I likhet med dem nämnde Selnes & 

Sallis (2003) att tilliten mellan företaget och kunden är viktigt. Med hjälp att tillit får 

man mera öppenhet och mera nytta av relationen. Genom att bygga på relationen och 

gemensamt arbeta som ett team föds tillit och kunskap om varandra. Desto mera 

beroende parterna är av varandra desto mera investerar de i relationen.  

6.3.9 Skillnader i kommunikation  

Wikars nämnde att det oftast är lättare för honom att kommunicera internationellt, 

dels på grund av sin personlighet och dels hans sätt att prata. Han nämnde att 

kommunikationen angående produkterna är olika beroende på kultur. Vissa kunder vill 

ha mera teknisk information medans andra vill ha mera praktisk information. Som 

exempelvis Frankrike och Tyskland vill se hårdvara och teknik först medan USA och 

Spanien vill se hur den fungerar i praktiken och veta att den är lättanvänd. . I likhet 

med detta tog Hollensen (2007) upp att fakta måste kommuniseras till kunderna på ett 

sånt sätt så att all information de behöver innan ett köpbeslut tas ges till dem. Även 

Futurell (1996) skrev att man behöver både verbal samt ickeverbal kommunikation för 

att lyckas som försäljare, men att kulturella skillnader eller på vilket sätt informationen 

sägs kan påverka hur informationen uppfattas. Orsaker att kommunikationen inte 

fungerar sade han kan bero på olika uppfattningar om behoven, att man delar för 

mycket information eller att försäljaren inte intar samma stil som köparen. De 

anställda vid Lumi uttryckte under intervjuerna att de hade koll på de olika kulturella 

skillnaderna på en helt ansenlig nivå, så åtminstone de mest uppenbara misstagen inte 

görs. Kunskapen de kunde utöver det sade de var ett extra plus i kund situationer.  

Wikars tillade ännu att det är en balansgång mellan att ta upp tillräckligt mycket 

utrymme under mötet som att låta de andra ta den plats de behöver Han nämnde att 

det är viktigt hur man kommunicerar, att man är lyhörd och förstående, inga kunder 

ska behöva känns sig nervärderade. Ett problem han nämnde kan uppkomma är 
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språkskillnaderna och hur man uppfattar varandra. Även Fowler nämnde 

språkskillnaderna som ett hinder för att kommunikationen skulle flyta bra. Detta kan 

jämföras med Lewis (2006) som tog upp att man behöver ett gemensamt språk under 

mötesförhandlingarna. Ofta används engelska som affärsspråk, men detta kan också 

vara en barriär, eftersom människor uppfattar ord på olika sätt.  

Även Vigers påpekade att språk är en stor barriär i Asien. Han sade att ofta är det 

lättare att kommunicera med någon som har samma modersmål och som har liknande 

kulturell bakgrund. Dock menade han att Asiater har en helt bra affärsengelska.  Han 

nämnde även att han lärt sig grunder i Kantonesiska, hövlighets fraser, och det 

uppskattar Asiater. Han tog även upp att de är för hövliga i Asien och påpekar inte 

saker de till exempel inte förstår eller inte håller med om. I jämförelse med detta 

nämnde Bryan att när han kom till USA 8 år sedan, blev han tvungen att ändra hur han 

pratar för att bättre kunna göra affärer. Han påpekade att amerikaner är mera 

känsloladdade och engelsmän mera monotona i sitt prat. Så som de tog Lewis (2006) 

upp att intonationer och ordföljd kan vara helt annorlunda om man är från olika 

kulturer, trots att man pratar samma språk. Detta kan leda till att meningen uppfattas 

annorlunda än man menat.  

Asien Europa (nord, väst och 

germanska) 

Nord Amerika 

 Indirekt kommunikation  Direkt kommunikation  Direkt kommunikation 

 Hög kontext  Låg kontext  Låg kontext 

 

Figur 29 - Lista över kulturella skillnaderna inom kommunikation 

 

I figur 29 kan vi se fortsättningen på Gestelands tabell som påbörjades i kapitel 6.3.5. 

Enligt Gesteland (2002) kan vi se att Asien avviker mest från dessa tre exempel. Även 

utgående från respondenternas svar kan man uppfatta samma åsikter. Flera av 

respondenterna har nämnt att kommunikationen i Asien är svår. Dels ger de inte raka 

svar och dels lämnar de även osagt mycket. Oftast tenderar kommunikation att gå hand 

i hand med om man kommer från en relations eller affärsorienterad kultur. Oklarheter 

och missförstånd kan lätt ske mellan dessa olika typer. 
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6.3.10 Kroppsspråk 

Wikars tog upp skillnaderna mellan olika kulturers personliga utrymme. Han sade att 

Finländare har stor sfär, Engelsmän mindre sfär och Asiater nästan omärkbar sfär. 

Intressant med detta utlåtande är att Gesteland (2002) har satt Asien under kategorin 

låg kontakt, en kultur där man vill ha mera utrymme. Dessutom tog Wikars upp att 

Amerikaner och Australiensare gestikulerar mycket samt visar sina känslor, medans 

Asiater är mera tillbakadragna och lågmälda. Just på grund av dessa orsaker ansåg han 

att Asien är den svåraste kulturen att tyda. Även Gesteland har satt Asien under lite 

användning av gester, Europa till varierande användning och USA till mycket 

användning av gester. Emotioner i prat och kroppsspråk sade Wikars avslöjar en hel del 

om hur man tänker och känner. Han påpekade att tal och gester är sammankopplade, 

mer livligt tal leder till livligare gester och vice versa. Liknande nämnde Vigars att lika 

som i tal så får man inte mycket feedback från asiaters kroppspråk, de är väldigt 

stoiska. Från tabellen kan även urskiljas att Asiater har indirekt ögon kontakt jämfört 

med de andra, samt Nord Amerikaner är mera uttrycksfulla i sitt kroppsspråk än 

Asiater och Nord Européer. Samtliga kulturer hade liten grad av beröring sinsemellan. 

 

Asien Europa (nord, väst och 

germanska) 

Nord Amerika 

 Reserverade  Reserverade  Varierande uttrycksfulla 

 Låg kontakt  Låg kontakt/ 

varierande 

 Varierande kontakt 

 Låg beröring  Låg beröring/ 

varierande  

 Låg beröring  

 Indirekt ögonkontakt  Stadig ögonkontakt  Stadig ögonkontakt 

 Lite gester  Lite gester/ varierande  Mycket gester 

 

Figur 30 - Lista över kulturella skillnaderna inom kroppsspråk  
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6.3.11 Kommunikationsmetoder  

Kommunikation anser Fowler och Taylor ha blivit mycket lättare när det finns så 

många olika kommunikationskanaler nu för tiden.  Samtidigt har det även blivit 

billigare och mindre tidskrävande. I likhet med detta skrev Guffey & Loewy (2013) att 

det idag är lättare att dela information, arbeta på distans och vara produktiv både från 

kontoret eller hemifrån.  Vigers i sin tur påpekade att i Asien är skriftliga 

kommunikationskanaler mest använda av kundernas egna önskemål. Detta jämförde 

han med USA och England där de använder mera telefon och email. Han tog upp att 

han föredrar att ett av de första möten med kunder skall skötas via distans så att de 

praktiskt kan visa upp hur deras produkt fungerar. I Asien används i huvudsak telefon, 

email, skype, whatsapp, sms, linkedin och facebook som kommunikationsverktyg, 

vilket Vigers till en början ansåg var för personliga. Även Guffey & Loewy (2013) 

nämnde att sociala verktyg kan möjliggöra kontakt mellan företag och kunder, några 

exempel de gav var Twitter, Facebook och LinkedIn. 

Holterhaus-Smith tog upp att de flesta kunder idag föredrar att ha distans möten, 

oavsett var de är belägna. WebEx och GoToMeeting är exempel på telekommunikation 

och web kommunikation. Hon sade sig dock försöka uppmuntra sina kunder till att ha 

personliga möten om det är möjligt, eftersom att det medför ett värde till relationen, 

och först i andra hand välja videokommunikation. I jämförelse med detta nämnde 

Guffey & Loewy (2013) att många företag bytt från telefon till, voice over internet 

protocol (VoIP), ett exempel på det är Skype.  Även telekonferenser, videokonferenser 

och webkonferenser är möjliga i idag och människor kan delta i dem oavsett ort. Som 

exempel på dessa gav de: GoToMeeting, WebEx och Microsoft LiveMeeting. Moody tog 

dock upp att fylligheten av konversationen försvinner när man använder video, telefon, 

email eller andra kommunikations sätt, man kan inte skapa en relation enbart genom 

telefon, därav är även affärsresande ett måste. 

Fowler och Holterhaus-Smith sade att många av deras kunder kommer till dem via 

word of mouth. Även Bryan nämnde att han använder en mera personlig ansats när det 

kommer till försäljning och att många kunder kommer till honom via word of mouth. 

Också Vigers nämnde att word of mouth är en av de sätt nya kunder kommer till 

honom, samt andra kanaler som konferenser, nätverksevent och vänner. Fowler 

påpekade att det högteknologiska kunnandet och produkterna, nästan säljer sig själva 

tack vare word of mouth. Han påpekade även att det är lättare att sälja en produkt som 

har fått bra värderingar av kunderna och uppfattas som en bra produkt. Berndtson 
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(2007) i sin tur tog upp en annan viktig aspekt: att word of mouth är helt utanför 

företagets kontroll.  Kunderna kan därav säga vad som helst till vem som helst när som 

helst under hela konsumtionsprocessen. Informationen som sprids gynnar ofta 

kunderna eftersom att den är baserad på kunderna personliga upplevelser. Han 

nämnde att företag bör ta nytta av detta marknadsföringssätt och försöka integrera sig 

med konsumentnätverket. De bör försöka styra den konsumentdominerade 

marknadskommunikationen mot en riktning de själv vill.  

Till detta kan man även koppla vad respondenterna ansåg kundernas upplevda syn på 

företaget är. Fowler sade att flera av deras kunder anser det vara en fördel av att arbeta 

med dem och att de har en positiv upplevelse av sammarbetet. Därav får de även många 

nya kunder via konsumentdominerad marknadskommunikation. Även Wikars nämnde 

att Finland, därifrån allt tekniskt arbete görs, är förknippat med teknisk kunnighet och 

därför har de automatiskt fått en stämpel av att vara kunniga. I jämförelse med detta 

tog Jones (2009) upp att eftersom högteknologiska företag arbetar inom en snabbt 

växande miljö med nya snabbt utvecklade teknologier, framhävs betydelsen av nätverk 

mera för att minska på osäkerheten. Samtidigt som marknaden ändras måste 

nätverken anpassas för att stöda fortsatt utveckling. 

6.3.12 Kommunikationens variation 

I figur 31 har en sammanställning gjorts för att jämföra alla respondenternas svar 

angående vilka kommunikationsverktyg de använder med sina kunder. Som man kan 

urskilja används email kommunikation mest inom företagets kundkommunikation. Det 

vill säga om man skulle dra en rak parallell från respondenternas svar över hela 

organisationen. Email kommunikation visade sig ta upp nästan hälften av all 

kommunikation. Detta har visat sig bero mest på tidsskillnaderna som exsisterar 

mellan de olika länderna kunderna finns i, men även på grund av språkskillnaderna, 

samt att det är ett bra verktyg att använda i vardaglig kommunikation. Eftersom att 

respondenterna var från olika positioner inom företaget anser jag att denna figur talar 

rätt så bra över hur kommunikationsmetoderna är använda inom organisationen, dels 

måste man ju ändå ta i beaktande de kulturella skillnaderna. I vissa länder används ett 

kommunikationssätt mera än i andra.  
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= 160 = 240 = 300 

~ 23 %  ~ 34 %  ~ 43 %  

 

Figur 31 - Sammanställning av procentarna respondenterna angivit 

  

  

 Face to Face Video konferenser, telefon, 

meddelanden 

Email 

Taylor 20 % 20 % 60 %  

Wikars 10 %  40 %  50 %  

Fowler 10 % 50 % 40 % 

Moody 40 % 35 % 25 % 

Bryan 25 % 25 % 50 % 

Holterhaus-

Smith 

20 %  40 % 40 % 

Vigers 35 % 30 % 35 % 
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7 AVSLUTNING 

Dagens globaliserade värld gör att allt fler företag internationaliseras. Expansionen kan 

vara utmanande, men företag med differentierande fördelar har oftare större 

möjligheter. I alla skeden av affärshandel är nätverk och relationer viktiga. Dessa kan 

vara relationer till kunder, partners, andra anställda, andra företag med mera. Genom 

att erbjuda bra upplevelser och bra service och satsa sin tid och sina pengar kan man 

bygga på dessa relationer. Affärsbeteende och kommunikation är två väldigt komplexa 

ämnen när man studerar kulturella skillnader i affärshandel. Dessa bör tas i beaktande 

av alla som arbetar internationellt. Syftet med avhandlingen var att beskriva hur 

internationellt affärsbeteende och internationell affärskommunikation skiljer sig åt i 

olika kulturer, samt hur global affärshandel kan påverkas av kulturskillnaderna. Tio 

intervjuer har gjorts med anställda på teknikföretaget Lumi Technologies Ltd. Genom 

att analysera och tolka dessa svar har en uppfattning formats över vilka tankar de har 

om internationell affärskommunikation och hur de tar sig an den.  

Resultaten visade att respondenterna ansåg att vara ett globalt företag med ett globalt 

nätverk och global kundbas var en stor fördel för dem som företag, men även som 

enskilda anställda. De sade sig lära något nytt helatiden och såg det som en stor 

personlig möjlighet att få lära sig om de olika kulturerna. Alla kulturer medför olika 

utmaningar i kommunikation och affärsbeteenden, men desto mer man utsätts för dem 

desto mera lär man sig och kan anpassa sig bättre till sina kunder och partners. Genom 

de lokala kontoren får de möjlighet att exponeras ännu mera för de kulturella 

skillnaderna endera som expatrioter eller genom kommunikation och arbete med de 

lokalt anställda. Utmaningar med lokala kontor kan enligt Czinkota & Ronkainen 

(2007) vara att ett starkt band måste byggas upp mellan kontoren för att de skall 

fungera framgångsrikt. En annan utmaning kan vara de olika tidsskillnaderna man har 

mellan sina kunder, lokala kontor och sig själv (om man är bosatt på annan ort). 

Resultaten visade även att de inte ansåg att de kulturella skillnaderna påverkade deras 

internationella handel så mycket. Hurudan kund det är sade de påverkade mera, samt 

dennes personlighet och organisationskultur. Att bygga upp relationer och investera i 

dem både under arbetstid samt efter, och upprätthålla relationen ansåg de var en 

mycket viktigare del av arbetet. Jones et al. (2009) påpekade att bygga upp bra 

relationer är en resurs krävande process och man måste kontinuerligt investerar i 

relationen, samt bevisar att man är trovärdig som affärsmänniska. Man måste kunna 

känna tillit från båda parternas sida. Detta allt oberoende av vilken kultur kunderna är 



106 
  

 

från. Man skall dock anpassa sig efter sin kund och vara öppen mot varandra samt visa 

respekt. De påpekade ändå att man självfallet måste ha de kulturella skillnaderna i 

bakhuvudet eftersom att olikheter exsisterar.  Företagets fokus på relation kan jämföras 

med Service-dominant logik, där värdet fås genom kundernas upplevelser över tiden 

och man fokuserar på att gemensamt skapa upplevelser och bygga på relationer. (Payne 

& Storbacka & Frow 2008) Språkskillnaderna var en gemensam nämnare flera av 

respondenterna nämnde som en utmaning. Respondenterna nämnde som exempel alla 

Asien som en kultur där de ansåg sig se mest skillnader i jämförelse med sin egen.  

Allteftersom kommunikationssätten ändrats har det även medfört mera möjligheter. 

Webkonferenser, videokonferenser och telefonkonferenser möjliggör för företag att ha 

en mera personlig kontakt med sina kunder på distans. Guffey & Loewy (2013) nämnde 

att dessa metoder gör att kommunikationen flyter mera fritt och att dessa nya tekniker 

gör det möjligt för människor över hela världen att hålla möten tillsammans utan att 

behöva vara tillsammans, under alla timmar av dygnet. Dock kan man ändå se i 

respondenternas svar att om det är möjligt är möten i person alltid det bästa 

alternativet, detta kan dock vara utmanande på flera olika sätt, det är kostsamt och 

tidskrävande samt att det kan finnas praktiska eller logistiska hinder. Word of mouth 

nämndes som positivt av alla respondenter och ansågs vara en källa till nya 

kundkontakter. Berndtson (2007) tog upp att man borde se på den 

konsumentdominerande marknadskommunikationen som ett komplement till den 

företagsdominerande marknadskommunikationen.  

Som en fortsatt forskning till detta skulle det vara intressant att diskutera med Lumi 

Technologies Ltd.s kunder för att se vilken uppfattning de har angående kulturella 

skillnader och hur bra företaget tar sig an dessa. En annan vinkel skulle vara att studera 

ännu djupare på området genom att intervjua flera respondenter inom samma företag 

och jämföra flera olika länder. Alternativt skulle man kunna jämföra dessa resultat med 

ett utländskt bolags motsvarande tankar. För att ha fått mera djup i den Asiatiska delen 

av detta arbete, skulle det varit bra om en till respondent skulle ha medverkat. Detta 

visade sig dock vara svårt att genomföra, eftersom tanken uppstod efter att intervjuerna 

redan gjorts. Ämnet i säg visade sig vara väldigt brett och svårt att avgränsa och 

komprimera till ett arbete av denna storlek. Fortsatt forskning i en större skala skulle 

därav vara intressant att genomföra för att kunna innefatta ännu flera skillnader som 

exsisterar kulturer emellan i våran allt mera globala värld. 
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Bilaga 1 – Frågeformulär 1 

Questionnaire for Lumi employees (9/10 respondenter) 

1. Tell a bit about yourself    

a. Your history 

b. Education 

2. How did you come in contact with Lumi?  

3. When did you start working there? 

4. What are your responsibilities? 

a. Work tasks? 

b. What does a day at your job look like? 

5. Do you handle clients from different countries?  

a. Which countries? Has that worked well for you? 

b. Do you find there are differences between national clients and 

international clients? 

- Cultural differences in business behaviour? Examples? 

c. Do you think it is easier or harder to communicate with and handle 

international or national clients? 

- Have you ever felt there have been difficulties due to the 

potential cultural differences? 

d. Do you think your clients mind that you are from a different culture?  

e. Do you think the diversity in business clients is a good thing? Why? 

f. Do you think the diversity within Lumi is to prefer? Why? 

g. Did you have prior experiences working with different cultures before 

you started working at Lumi? 

6. Network and relations 

a. Do you initiate contact with new prospective clients? 

b. Give an example of a meeting with a potential client you have had 

c. How did the relationship proceed? 

d. What ways to communicate was used?  

e. How to build relationships from the beginning until you have a long-

lasting client? 

7. How do you stay in contact with clients and other employees? 

a. What different measures are being used to stay in contact with the 

clients?  



 
  

 

- Does this work for all clients? Or does it differ depending 

on which client or country is in question? 

b. Do you use the same measures when in contact with other employees 

that work globally? Or do you find that easier / harder? Why?  

c. The complexity of  communication, give some examples of the 

differences 

- Noticeable differences in body language, exemples? 

8. Is business travelling a must? How much can you really handle thru email and 

phone calls? 

a. If you would hack it up, how much (%) is travelling, email, phone calls 

etc. when in contact with the client? 

- Do you see cultural differences regarding the previous 

question? 

b. How much (%) is travelling, email, phone calls etc. when in contact with 

other employees?  

- Do you see cultural differences regarding the previous 

question? 

9. Do you have any final things that you would like to add to this?  Something you 

find important? Or want to ask me?  

 

If I have follow up questions later on, can I contact you? 

Contact information? 

 

Thank you! 



 
  

 

Bilaga 2 – Frågeformulär 2 

Questionnaire for Lumi employees (1/10 respondenter, Marcus Wikars) 

1. Tell a bit about yourself    

a. Your history 

b. Education 

2. Tell a bit about how it all started with this company 

a. Who, when and where 

b. Why? Where did the idea come from? 

3. Tell about the product/service you provided. 

a. How did it work on the Finnish markets? 

4. When did you take the decision to go abroad and enter new markets? 

a. How did you approach it? 

b. Internationalization process? 

c. What did you do to make it happen? 

5. Well abroad, how did you manage? 

6. New workforce? 

a. How to teach to others what you know? 

b. How to take advantage of other people’s knowledge and 

competency? 

7. New office buildings? 

8. Partners? How to find them? 

9. Competitors? 

10. How has the product/ service developed? 

11.  New innovations and ideas, where/how are they born? 

12. The company has expanded a lot in the last years. Do you find it easier now 

to work with different cultures when you have more experience? or is it 

always a challenge in the beginning of a new entry? 

13. Has the diversity in employees and clients benefited your company? 

a. In what ways? 

14. What are your responsibilities? 

a. Work tasks? 

b. What does a day at your job look like? 

15. Do you handle clients from different countries?  

a. Which countries? Has that worked well for you? 



 
  

 

b. Do you find there are differences between national clients and 

international clients? 

1. Cultural differences in business behaviour? 

Examples? 

c. Do you think it is easier or harder to communicate with and handle 

international or national clients? 

1. Have you ever felt there have been difficulties due to 

the potential cultural differences? 

d. Do you think your clients mind that you are from a different culture?  

e. Do you think the diversity in business clients is a good thing? Why? 

f. Do you think the diversity within Lumi is to prefer? Why? 

g. Did you have prior experiences working with different cultures 

before you started working at Lumi? 

16. Network and relations 

a. Do you initiate contact with new prospective clients? 

b. Give an example of a meeting with a potential client you have had 

c. How did the relationship proceed? 

d. What ways to communicate was used?  

e. How to build relationships from the beginning until you have a long-

lasting client? 

17. How do you stay in contact with clients and other employees? 

a. What different measures are being used to stay in contact with the 

clients?  

1. Does this work for all clients? Or does it differ 

depending on which client or country is in question? 

b. Do you use the same measures when in contact with other employees 

that work globally? Or do you find that easier / harder? Why?  

c. The complexity of  communication, give some examples of the 

differences 

1. Noticeable differences in body language, exemples? 

18. Is business travelling a must? How much can you really handle thru email 

and phone calls? 

a. If you would hack it up, how much (%) is travelling, email, phone 

calls etc. when in contact with the client? 

1. Do you see cultural differences regarding the previous 

question? 



 
  

 

b. How much (%) is travelling, email, phone calls etc. when in contact 

with other employees?  

1. Do you see cultural differences regarding the previous 

question? 

 

19. Do you have any final things that you would like to add to this?  Something 

you find important? Or want to ask me?  

 

If I have follow up questions later on, can I contact you? 

Contact information? 

 

Thank you! 

 

 

 

 

 

 


