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Sammanfattning 
 
Årligen återkommer internationella aktörer med stora namn inom fordonsbranschen till 
norra Sveriges inland för att testa sina produkter på snö och is. Vintertid är Arjeplogs 
kommun ett ledande center för fordons- och komponenttester.  
 
Biltestningen i Lapplands landskap är en verksamhet som ur forksningssynpunkt är 
relativt outforskad. Tidigare studier på detta kluster är främst riktad mot den tillväxten 
det ger kommunen och de lokala företagarna. Med denna studie är syftet att bygga 
vidare på forskningsområdet internationell affärsverksamhet med inriktning mot den 
interkulturella kommunikationen. Dels med anledning av att det finns ett forskningsgap, 
dels av eget intresse för ämnet.  
 
Hur hanterar de lokala entreprenörerna kontakten med sina kunder och finns det 
kulturella skillnader som påverkar? Hur ser organisationsstrukturerna ut och finns det 
skillnader som påverkar kommunikationsprocessen? Utifrån dessa frågeställningar har 
följande problemformulering skapats: 
 
“Hur påverkar skillnader i kultur och organisationsstruktur mellan Entreprenörerna 
och deras kunder den interkulturella kommunikationsprocessen?” 
 
Huvudsyftet med denna studie är därmed att utifrån entreprenörernas perspektiv 
undersöka hur kommunikationsprocessen ser ut idag mellan de lokala biltestföretagen i 
Arjeplog och deras kunder samt analysera och beskriva deras skillnader i kultur och 
organisationsstruktur. Vidare så vill vi analysera och beskriva hur dessa kulturella och 
strukturella skillnader påverkar den interkulturella kommunikationen.  
 
Denna studie har ett konstruktivistiskt synsätt och ett interpretativistiskt 
tillvägagångssätt. Vidare har studien en deduktiv forskningsansats då studiens empiri 
kommer att analyseras mot befintliga teorier om bland annat kultur, 
organisationsstruktur och kommunikation. Dessa teorier presenteras i studiens teoretiska 
referensram. Både studiens intervjufrågor och intervjuguide baseras på de ämnen som 
behandlas i den teoretiska referensramen. Detta för att kunna jämföra insamlad data 
med vald teori i linje med studiens deduktiva forskningsansats. 
 
För att svara på studiens problemformulering och uppfylla studiens syfte har vi 
genomfört en kvalitativ datainsamling i form av semistrukturerade intervjuer. Dessa 
intervjuer har genomförts på plats hos respondenterna i Arjeplog. Respondenterna i 
studien som valts ut genom ett målstyrt urval. 
 
Utifrån empirin kunde det i analysen konstateras att kundernas organisationsstruktur har 
förändrats med tiden från en decentraliserad struktur där mandat att ta beslut för 
kundens representativa på plats har begränsats och centraliserats till en inköpsavdelning. 
Vidare visar resultatet på att kulturella skillnader i kultur påverkar hur Entreprenören 
kommunicerar med kunden, både i valet av kommunikationsform och formulering.  
 
Slutligen har studien bidragit till att påvisa att entreprenörer i huvudsak lär sig att 
kommunicera med kunder från annan kultur genom interaktioner och erfarenheter.  
Detta visar i sin tur på en avsaknad av interkulturella utbildningar för företagare med en 
internationell verksamhet.  



	

 	



	

Innehållsförteckning 
1 Inledning ..................................................................................... 1	
1.1 Val av ämne	............................................................................................................................	1	
1.2 Bakgrund om biltestbranschen	................................................................................................	1	

1.2.1 Historisk bakgrund	..........................................................................................................	2	
1.3 Problembakgrund	....................................................................................................................	2	
1.4 Problemdiskussion	..................................................................................................................	3	
1.5 Forskningsgap	.........................................................................................................................	4	
1.6 Problemformulering	................................................................................................................	4	
1.7 Syfte	........................................................................................................................................	4	
1.8 Avgränsningar	.........................................................................................................................	4	

2 Teoretisk metod .......................................................................... 6	
2.1 Förförståelse	............................................................................................................................	6	
2.2 Vetenskapliga utgångspunkter	................................................................................................	6	

2.2.1 Ontologi	...........................................................................................................................	6	
2.2.2 Epistemologi	....................................................................................................................	7	

2.3 Forskningsansats	.....................................................................................................................	8	
2.4 Undersökningsmetod	..............................................................................................................	8	
2.5 Litteratursökning	.....................................................................................................................	9	
2.6 Utvärdering av litteraturkällorna	...........................................................................................	10	

3 Teoretisk referensram ............................................................... 11	
3.1 Introduktion	..........................................................................................................................	11	
3.2 Cultural sensemaking	............................................................................................................	12	
3.3 Kultur	....................................................................................................................................	14	

3.3.1 Hofstede´s kulturella dimensioner	.................................................................................	14	
3.3.2 The GLOBE-study	..........................................................................................................	17	
3.3.3 Hög & Låg kontext	.........................................................................................................	22	

3.4 Organisation	..........................................................................................................................	23	
3.4.1 Organisationsstruktur	....................................................................................................	23	

3.5 Kommunikation	....................................................................................................................	26	
3.5.1 Kommunikationsprocess	................................................................................................	26	

3.6 Sammanfattning	....................................................................................................................	28	

4 Studiens praktiska genomförande ............................................. 29	
4.1 Kvalitativ undersökningsmetod	............................................................................................	29	

4.1.1 metod för datainsamling	................................................................................................	29	
4.2 Pilotstudie	.............................................................................................................................	30	
4.3 Urval	.....................................................................................................................................	30	
4.4 Datainsamling	.......................................................................................................................	32	

4.4.1 Förberedelse inför datainsamling	..................................................................................	32	
4.3.2 Utförande av datainsamling	..........................................................................................	33	
4.3.3 Bearbetning av insamlad data	.......................................................................................	34	

4.4 Etik	........................................................................................................................................	35	

5. Empiri ...................................................................................... 36	
5.1 Kultur	....................................................................................................................................	36	

5.1.1 Hur skiljer sig era kunder i framförhållning och planering?	........................................	36	
5.1.2 Hur skiljer sig era kunder i flexibilitet om något måste ändras eller om något inte går 
att genomföra?	........................................................................................................................	36	



	

5.1.3 Är vissa kunder mer eller mindre konfronterande?	.......................................................	37	
5.1.4 Är vissa kunder mer eller mindre socialt inriktade?	......................................................	37	
5.1.5 Är vissa kunder mer eller mindre intresserade av att skapa relationer utanför jobbet?	38	
5.1.6 Hur intresserade är era kunder i att bygga långsiktiga relationer?	..............................	38	
5.1.7 Hur skiljer sig befogenheterna mellan kunderna på plats att ta beslut på plats?	..........	39	
5.1.8 Finns det en skillnad i fördelningen mellan män och kvinnor bland era kunder?	.........	40	

5.2 Kommunikation	....................................................................................................................	40	
5.2.1 Kan ni beskriva hur ni förmedlar information till era kunder?	.....................................	40	
5.2.2 Kan ni beskriva hur ni upplever att kunderna förmedlar information olika i sin 
kommunikation?......................................................................................................................	41	
5.2.3 Brukar ni återkoppla för att försäkra er om att budskapet uppfattas korrekt?	..............	41	

5.3 Organisation	..........................................................................................................................	42	
5.3.1 Hur upplever ni att kommunikationsprocessen skiljer sig mellan era kunder?	.............	42	
5.3.2 Är tiden från förslag olika lång beroende på kund?	......................................................	42	

5.4 Cultural sensemaking	............................................................................................................	43	
5.4.1 Hur har ni förvärvat era kunskaper om kulturella skillnader?	......................................	43	

6. Analys & diskussion ................................................................ 44	
6.1 Cultural sensemaking	............................................................................................................	44	

6.1.1 Entreprenörerna och deras nivå av cultural sensemaking	............................................	44	
6.2 Kulturella skillnader	..............................................................................................................	44	

6.2.1 Kultur och dess påverkan på kommunikation	................................................................	47	
6.3 Skillnader i organisationsstruktur	.........................................................................................	49	

6.3.1 Organisationsstruktur och dess påverkan på kommunikation	.......................................	50	
6.4 Kommunikation	....................................................................................................................	51	

6.4.1 Kommunikationsprocessen	............................................................................................	51	
6.5 Sammanfattning	....................................................................................................................	52	

7 Slutsats & rekommendationer .................................................. 53	
7.1 Slutsats	..................................................................................................................................	53	
7.2 Uppfyllt syfte och besvarat problem	.....................................................................................	53	
7.3 Studiens bidrag	......................................................................................................................	54	

7.3.1 Teoretiskt bidrag	............................................................................................................	54	
7.3.2 Praktiskt bidrag	.............................................................................................................	54	
7.3.3 Samhälleliga aspekter	....................................................................................................	55	

7.4 Rekommendationer till företag i branschen	..........................................................................	55	
7.5 Studiens begränsningar och framtida forskning	....................................................................	55	

7.5.1 Studiens begränsningar	.................................................................................................	55	
7.5.2 Framtida forskning	........................................................................................................	56	

7.6 Studiens sanningskriterier	.....................................................................................................	56	
7.6.1 Reliabilitet	.....................................................................................................................	56	
7.6.2 Validitet	.........................................................................................................................	56	
7.6.3 Generaliserbarhet och överförbarhet	............................................................................	57	

Referenslista ................................................................................ 58	
Bilagor ......................................................................................... 61	
Bilaga 1, Organisationsstruktur	...................................................................................................	61	
Bilaga 2, Kommunikation	...........................................................................................................	62	
Bilaga 3, Resultat av GLOBE-studien för respektive land	..........................................................	63	
Bilaga 4, Informationsbrev	.........................................................................................................	69	
Bilaga 5, Intervjuguide	................................................................................................................	70	



	

Figurförteckning 
 
Figur 1, Kommunikationsmönster mellan Entreprenören och dess kunder. .................... 3 
Figur 2, Teoretisk referensram ....................................................................................... 12 
Figur 3. High & Low Context Cultures. ......................................................................... 23 
Figur 4, Kommunikationsmodell. ................................................................................... 27 
Figur 5, Fyra typer av organisationsstruktur. ................................................................ 61 
Figur 6, Den generella kommunikationsmodellen. ........................................................ 62 
Figur 7, Sverige. ............................................................................................................. 63 
Figur 8, England. ............................................................................................................ 63 
Figur 9, Tyskland. ........................................................................................................... 64 
Figur 10, Sydkorea. ........................................................................................................ 64 
Figur 11, Österrike. ........................................................................................................ 65 
Figur 12, Frankrike. ....................................................................................................... 65 
Figur 13, Spanien. .......................................................................................................... 66 
Figur 14, Italien. ............................................................................................................. 66 
Figur 15, Indien. ............................................................................................................. 67 
Figur 16, Kina. ............................................................................................................... 67 
Figur 17, Japan. ............................................................................................................. 68 
Figur 18, USA. ................................................................................................................ 68 
 
Tabellförteckning 
 
Tabell 1, Översikt respektive företags kundnationaliteter. ............................................. 31 
Tabell 2, Översikt respektive företags gemensamma kundnationaliteter. ...................... 31 
Tabell 3, Översikt urval och respondenter. .................................................................... 31 
Tabell 4, Intervjuguide. .................................................................................................. 70 
Tabell 5, Översikt kodade respondenter. ........................................................................ 34 
Tabell 6, Nyckelfaktorer som påverkande kommunikationen ......................................... 52 
 
  



	

 
Begreppsdefinitioner 
	
Här presenteras och definieras några av de nyckelbegrepp som använts i denna studie 
för att öka förståelsen för läsaren. 
 
Entreprenör – De företagare som bedriver testverksamhet i Arjeplogs kommun. 
 
Kund – Utomstående företag och organisationer som köper tjänster av 
Entreprenörernas företag. Till exempel bil- och komponenttillverkare. 
 
Interkulturell kommunikationsprocess – Kommunikationen som sker mellan olika 
nationaliteter och kulturer. I det här fallet gäller det främst kommunikationen mellan 
Entreprenörerna och deras kunder. 
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1 Inledning  
I detta kapitel får läsaren en bakgrundsförståelse för vårt val av forskningsområde och 
bakgrund om branschen. Vidare övergår inledningen till studiens problembakgrund 
som beskriver en företagsledares interkulturella utmaningar med att bedriva en 
internationell verksamhet. Dessa diskuteras sedan från Entreprenörens perspektiv 
verksam i branschen och avslutas med forskningsgap, problemformulering, syfte och 
avgränsningar. 

1.1 Val av ämne 
Vi är två ekonomistudenter från Handelshögskolan i Umeå där båda av oss har läst 
inriktning mot management. Vi har båda läst kurser inom internationell affärskultur 
varav en av oss under sin utbytestermin i Tyskland. Vårt gemensamma intresse för 
dessa kurser var grunden för vårt val att skriva examensarbete tillsammans. Ur vår 
diskussion av ämnet framkom det gemensamma intresset för hur kulturella skillnader 
påverkar kommunikationen inom affärsrelationer.  
 
Vidare har vi också en gemensam bakgrund. Vi är båda två uppväxta i samhället 
Arjeplog som ligger i norra Sveriges inland. Vi har båda erfarenhet av att arbeta på 
separata företag i olika roller inom biltestverksamheten. Detta är en bransch som 
innefattar kundrelationer med många nationaliteter. Utifrån de kunskaper vi erhållit från 
vår utbildning vet vi att interkulturell kommunikation kan vara utmanande. Eftersom vi 
båda har ett personligt intresse av att arbeta inom denna verksamhet i framtiden är vi 
nyfikna på hur man som företagsledare hanterar denna utmaning. Därmed har vi valt att 
göra en kvalitativ studie som undersöker hur skillnader i nationell kultur och 
organisationsstruktur påverkar kommunikationen mellan Entreprenörerna och deras 
kunder. 

1.2 Bakgrund om biltestbranschen 
I Sveriges nordligaste landskap Lappland samlas årligen stora internationella aktörer 
inom fordonsbranschen för att testa sina produkter i vinterklimat och utveckla 
framtidens fordon. Vintertid är Arjeplog ett världsledande centrum för fordons- och 
komponenttester och besöks årligen av ca 4500 biltestare från bland annat Europa och 
Asien (Arjeplog, 2018). Arjeplog är en stor kommun med få invånare som ligger i 
Norrbottens inland. Över 8000 sjöar finns inom den 1790 km2 stora kommunen och är 
med ett invånarantal på under 3000 Sveriges mest glesbefolkade kommun (Arjeplogs 
Kommun, 2018; Sölvell, 2016). Den största industrin i kommunen är biltestindustrin. 
Denna industri omsätter omkring en miljard per säsong i regionen, där ca 80% av 
omsättningen finns i Arjeplogs kommun medan resterande 20% är uppdelat i 
Arvidsjaur, Älvsbyn, Sorsele och Jokkmokk (Arjeplogs Kommun, 2018). 
 
Under vinterhalvåret befinner sig över 35 bil och komponentföretag i Arjeplog med 
omnejd i syfte att testa sina produkter under extrema vinterförhållanden (SPGA, u.å.). 
Biltestindustrin har dragit många stora bilföretag till Arjeplog. Företag såsom BMW, 
Mercedes, Volkswagen, Bosch, Jaguar & Land Rover, för att nämna några, har byggt 
upp och driver egna testcenter tillsammans med lokala entreprenörer i Arjeplog.  
 
Dessa entreprenörer tillhandahåller sina kunder med specialgjorda testbanor på både 
frusna sjöar och stora landområden. Över 180 mil testbanor prepareras varje år. Denna 
verksamhet skapar ca 3000 säsongsanställningar och över 100 000 gästnätter i regionen 
per säsong (Arjeplogs Kommun, 2018). I takt med att intresset att genomföra tester i 
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subarktiskt klimat ökat så har även utbudet av service från de lokala entreprenörerna 
ökat.  
 
Utöver själva utvecklandet av fordon och komponenter har även event verksamheten 
blivit en stor del av industrin. Nu erbjuder flera företag som såsom Mercedes, BMW 
och Jaguar exklusiv och fartfylld bilkörning på is i deras senaste och sportigaste 
bilmodeller. Denna stora expansion av biltestindustrin har i sin tur också resulterat i 
tillväxt av andra resurser såsom boende, restauranger och eventrelaterade till både den 
natur som finns i Arjeplog samt den lokala kulturen. 

1.2.1 Historisk bakgrund 
Denna industri startade i början på 70-talet, när tre ingenjörer från företaget Teldix (som 
senare kom att heta Bosch) blivit uppskickade till norra Sverige med uppdraget att hitta 
en lämplig plats att utföra vintertester för nya bilmodeller och bilkomponenter (Sölvell, 
2016). De mötte entreprenörerna David Sundström och Per-Axel Andersson som hade 
en landningsbana på isen utanför centrala Arjeplog för deras flygverksamhet (Sölvell, 
2016). Ingenjörerna fick tillåtelse att använda landningsbanan som testbana mellan 
starterna och landningarna. 
 
År efter år kom det allt fler ingenjörer och fordon till Arjeplog. David & Per-Axel valde 
att starta ett nytt företag för att kunna möta ingenjörernas önskemål (Sölvell, 2016). 
Ryktet spred sig runt om i Europa att Arjeplog hade allt som behövdes för vintertester 
såsom kallt klimat, frusna sjöar och snö (Sölvell, 2016). Bilföretagen ansåg även att det 
fanns nödvändig infrastruktur på plats med god potential för expansion (Sölvell, 2016). 
De första bilföretagen som etablerade sig i Arjeplog var Porsche, Mercedes & BMW 
(Sölvell, 2016). Allt eftersom åren gått har fler och fler serviceentreprenörer och 
biltillverkare etablerat sig i Arjeplog.  

1.3 Problembakgrund 
Inom internationella affärsverksamheter är förståelse för hur kommunikationen fungerar 
en av nycklarna till att förstå hur relationen mellan företagen ser ut och hur den har 
utvecklat sig över tid (Ivanova- Gongne & Törnroos, 2017, s.102). En god 
kommunikation är viktigt för att kunna diskutera framtida idéer, utbyta information och 
ta beslut (Ivanova- Gongne & Törnroos, 2017, s.102). Bristande kommunikation kan 
bero på att möten med människor från andra kulturer kan skapa frustration och upplevas 
som situationer gjort för att skapa missförstånd (Ivanova- Gongne & Törnroos, 2017, 
2017, s.102).  
 
Globaliseringen och dagens enkla mobilitet av internationell arbetsstyrka har gjort 
interkulturella interaktioner mellan organisationer till en del av vardagen (Liu et al., 
2018, s.2). Dessa interaktioner kan ske öga mot öga på en given geografisk plats eller 
genom kommunikation på distans mellan länder (Liu et al., 2018, s.2). Den kulturella 
komplexiteten kan vara ett hinder för kommunikationen mellan varandra (Liu et al., 
2018, s.3). En djupare förståelse av sina relationer kan bygga upp ett starkare samarbete 
och konflikthantering mellan kulturerna (Liu et al., 2018, p.3).  
 
Relationer inom internationella verksamheter skapar egna kulturer genom de interaktiva 
affärsprocesserna (Ivanove- Gongne & Törnroos, 2017, s.102). Detta är en unik kultur 
som skapas ovanför de nationella kulturerna. I affärsrelationer kan företagsledare och 
medarbetare lära och ta till sig av varandras kulturella mönster eller till och med skapa 
egna gemensamma mönster (Ivanove- Gongne & Törnroos, 2017, s.104). Vidare kan 
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kulturen och relationerna förändras och utvecklas över tid i samband med att de 
interaktiva affärsprocesserna varierar (Ivanove- Gongne & Törnroos, 2017, s.104).  
 
Internationella affärsrelationer genererar interkulturella kommunikationsutmaningar 
som inte alla alltid är beredda på att möta (Barna, 1994, s.337). Trots goda intentioner 
möter många på motstånd och får sina förslag avslagna. Många gånger grundar sig detta 
på antagandet att vara mer lika än olika, språkliga missförstånd, ickespråkliga 
misstolkningar, fördomar och stereotyper (Barna, 1994). Dessa anledningar grundar sig 
på skillnader i kultur demografiskt sett såsom värderingar, tro och attityder (Barna, 
1994, s.337). I det dagliga mötet kan dessa skillnader identifieras i form av språk, seder 
och bruk. Förutom i språk kan kultur också uttrycka sig ickeverbalt såsom genom 
symboler, tecken och signaler (Barna, 1994, s.340).  
 
Det upplevda motståndet trots goda intentioner är något som kan undvikas genom en 
god insikt om hur både kultur och praktisk erfarenhet påverkar kommunikation (Barna, 
1994, s.345). En företagsledare med internationella kunder borde därmed ha som mål att 
uppnå interkulturell kommunikationskompetens, vilket kan definieras; “the overall 
internal capability of an individual to manage key challenging features of intercultural 
communication” (Barna, 1994, s.345). Denna kompetens är också kallad Cultural 
sensemaking, vilket handlar om att kunna tolka intryck och är en viktig kompetens hos 
företagsledare inom företagssamarbeten för att kunna förstå skillnader och agera i 
interkulturella situationer (Ivanove- Gongne & Törnroos, 2017, s.110; Sensemaking, 
2018). 

1.4 Problemdiskussion 
För formulering av problemdiskussionen har pilotintervjuer med Entreprenörer inom 
biltestverksamheten i Arjeplogs kommun hållits. Dessa intervjuer har haft syftet att 
pröva vår problembakgrund inför de kommande intervjuerna med förhoppningen att de 
ska styrka kvaliteten på data. 
 
I detta kluster av fordons- och komponenttillverkare möts många nationaliteter i sitt 
arbete med att utveckla framtidens fordon. För Entreprenören och dess medarbetare är 
därmed interkulturell kommunikation en del av vardagen. Förutom det dagliga mötet 
med kunderna på plats så håller Entreprenören kontakt med kundernas huvudkontor i 
respektive land. Utifrån pilotintervjuerna med Entreprenörerna identifierades ett 
kommunikationsmönster i form av en triangel mellan dem och deras kunder. 
 
	

	
Figur 1, Kommunikationsmönster mellan Entreprenören och dess kunder. 
 

Entreprenör		

Kundens	
representativa	på	
plats	i	Sverige	

Kundens	
huvudkontor	
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Enligt Liu et al., (2018) är denna kombination av interaktion genom daglig kontakt och 
distans en utmaning som i samband med interkulturella skillnader försvårar 
kommunikationen. Detta är något som kan utvecklas genom att skapa sig en förståelse 
för sina kunder och dess kulturer (Liu et al., 2018, s. 3; Barna, 1994, s.345). Detta leder 
oss fram till att undersöka hur denna kommunikation upplevs av Entreprenörerna. Vilka 
faktorer som påverkar kommunikationsprocessen utifrån de skillnader som finns i kultur 
och organisationsstruktur mellan dem och deras kunder. 

1.5 Forskningsgap 
Vid efterforskning på ämnesområdet interkulturell kommunikation kunde flera tidigare 
forskningar hittas. De mest centrala studierna inom området är baserade på kulturella 
dimensioner där nationaliteters stereotypiska beteende kvantifierats (Hofstede, 2010 & 
2011; House, 2004). Dessa studier anses som enkla att aplicera för att jämföra kulturella 
skillnader och vidare använd av andra forskare såsom Beamer & Varner (2011) för att 
tolka och förstå kulturella skillnader.  
 
Samtidigt visar nyare forskning inom området på att skillnader i kulturer inte går att 
förstå genom endast kvantifierande studier eftersom att de bygger på extremer (Osland 
& Bird, 2000; Ivanova- gongne & Törnroos, 2017). Vidare anses kultur i nyare 
forskning vara inbäddat i kontexten och att tidigare forskningar ignorerar denna aspekt 
(Osland & Bird, 2000; Ivanova- gongne & Törnroos, 2017).  
 
Denna studie har för avsikt att utifrån tidigare forskning och nyare tolkningar på 
ämnesområdet interkulturell kommunikation bidra med en studie som undersöker den 
kulturella paradoxen genom att applicera dessa i en outforskad kontext. 

1.6 Problemformulering 
	
“Hur påverkar skillnader i kultur och organisationsstruktur mellan Entreprenörerna och 
deras kunder den interkulturella kommunikationsprocessen?” 

1.7 Syfte 
Syftet med denna studie är att utifrån Entreprenörernas perspektiv: 
 
1. Undersöka hur kommunikationsprocessen mellan de lokala biltestföretagen och deras 
kunder ser ut i dag samt analysera och beskriva deras skillnader i kultur och 
organisationsstruktur.  
 
2. Analysera och beskriva hur dessa kulturella och strukturella skillnader påverkar den 
interkulturella kommunikationsprocessen. 
 
Med detta syfte vill vi att studien ska kunna bidra med ett teoretiskt underlag till den 
praktiskt upplevda kommunikationsproblematiken. Detta tror vi i sin tur kommer bidra 
med en ökad förståelse för Entreprenörerna och deras kunder i den dagliga kontakten. 
Vidare hoppas vi att studien kommer att ge oss författare en ökad kunskap om rollen 
som entreprenör med internationell verksamhet.  

1.8 Avgränsningar 
Denna studie har demografiskt avgränsats till att innefatta Entreprenörer verksamma i 
biltestverksamheten inom Arjeplogs kommun. Detta med anledning av att Arjeplog är 
ett ledande kluster för fordons- och komponenttester i världen (Arjeplog, 2018). Vi 
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anser därmed att grunda vår studie på företag inom detta geografiska område kommer 
ge ett pålitligt nog resultat.  
 
Kultur är ett brett område som har forskats på från flera perspektiv, vi har valt att 
begränsa oss till att endast undersöka kulturen från de nationaliteter representativa bland 
Entreprenörernas kunder (se tabell 1). Vidare har studien begränsats till att undersökas 
från ett Entreprenörsperspektiv. Studien kommer alltså utesluta kundens perspektiv på 
den interkulturella kommunikationen. 
 
Från våra pilotintervjuer kunde också andra faktorer än kultur identifieras som 
påverkande i kommunikationen såsom skillnader i kunskap och andra faktorer 
påverkande beslutstagandet såsom konkurrens och ekonomiska bidrag från statligt håll. 
Dessa faktorer har åsidosatts med anledning av vår begränsning till management som 
huvudinriktning och ämnet internationell företagskultur inom det företagsekonomiska 
forskningsområdet. 
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2 Teoretisk metod 
I detta kapitel får läsaren en förståelse för våra/författarnas tidigare erfarenheter och 
kunskap inom ämnet och den bransch som studien avser att undersöka. Detta för att 
hjälpa läsarens kritiska granskning av studien och dess resultat. Vidare förklaras varför 
vi har anammat en konstruktivistisk verklighetssyn och en interpretativistisk 
kunskapssyn. Följaktligen argumenteras för valet av en deduktiv forskningsansats och 
en kvalitativ undersökningsmetod. Avslutningsvis redogörs studiens perspektiv och hur 
litteratursökningen samt utvärdering av litteraturkällorna genomförts. 

2.1 Förförståelse  
För att läsaren ska kunna kritiskt reflektera studien är det viktigt att förmedla forskaren 
förförståelse inom området då detta kan komma att påverka studiens resultat. En 
forskares förförståelse består av tidigare insamlade kunskaper och erfarenheter. Därav 
delar vi i detta avsnitt med oss av våra tidigare kunskaper och erfarenheter inom 
området för läsaren då det kan komma att influera studien. 
 
Vi har båda studerat Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan i Umeå med 
företagsekonomi som huvudämne med inriktning mot management på D-nivå. Kurserna 
inom programmet har gett oss kunskaper och erfarenheter om bland annat eget 
företagande, styrning av organisationer samt service management i olika former 
beroende på verksamhetsinriktning och affärsrelationer. Gemensamt har vi båda 
specifikt läst kurser som behandlar internationell affärskultur varav en av oss under sina 
utbytesstudier vid Ludwig- Maximilian Universität i München. Vår praktiska erfarenhet 
inom den verksamhet vi avser att undersöka har vi båda fått genom att arbeta på företag 
verksamma inom branschen i varierande roller ut mot kund. En av oss har gått 
gymnasieutbildning med inriktning mot bilsystemteknik i Arjeplog som bedriver ett 
nära samarbete med de lokala Entreprenörerna, vilket har bidragit ytterligare till 
praktisk erfarenhet om branschen. 
 
Vår praktiska förförståelse och erfarenhet av branschen ger oss en större insikt och 
kunskap om studiens urval. Dessa förkunskaper och erfarenheter vi besitter gör det 
också lättare för oss att komma i kontakt och interagera med studiens respondenter. Värt 
att nämna är att det finns en risk att vi på grund av vår förförståelse inte ser eller missar 
att förklara och presentera begrepp eller nödvändig information som vi ser som 
självklara. 
 
Det finns också en viss sannolikhet att våra val och argument i studien påverkas utifrån 
våra egna kunskaper och erfarenheter. Men med vår akademiska bakgrund har en 
analytisk förmåga utvecklats vilket kommer att bidra studien med ett kritiskt tänkande.  

2.2 Vetenskapliga utgångspunkter 

2.2.1 Ontologi 
Ontologi är den syn man har på verkligheten och hur världen fungerar (Saunders et al., 
2012, s. 130). Inom ontologin finns det två olika synsätt, objektivism och 
konstruktionism. Med en objektivistisk ståndpunkt anser man att sociala omständigheter 
och dess innebörd existerar utan inblandning av några sociala aktörer, vilket med andra 
ord betyder att sociala företeelser inte är bundna till de som verkar i den sociala miljön 
(Bryman & Bell, 2017, s. 52). Har man en konstruktivistisk ståndpunkt utgår man från 
att sociala företeelser är något som både ständigt skapas och korrigeras av sociala 
aktörer (Bryman & Bell, 2017, s. 53).  
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Eftersom vi, utifrån Entreprenörernas perspektiv, kommer att undersöka upplevda 
skillnader i både kultur och organisationsstruktur hos deras kunder har vi valt att anta ett 
konstruktivistiskt synsätt för denna studie. Ytterligare en anledning till detta är att den 
kvalitativa forskningsstrategin tar avstånd från naturvetenskapliga modeller och 
tillvägagångssätt. Detta är mer förenligt med den sociala verkligheten som 
konstruktionism förmedlar (Bryman & Bell, 2017, s. 59). Man ser alltså verkligheten i 
konstant förändring kopplat till den sociala aktören/individen och dess skapande 
förmåga (Bryman & Bell, 2017, s. 59). Eftersom vi vill undersöka Entreprenörernas 
värderingar, tankar och erfarenheter om kundernas kulturer och organisationer, samt hur 
dessa faktorer påverkar den sociala kommunikationen mellan Entreprenörerna och deras 
kunder så anser vi att ett konstruktivistiskt synsätt går mest i linje med vår forskning. 

2.2.2 Epistemologi 
Epistemologi utgör vad som anses som acceptabel kunskap inom forskning (Saunders et 
al., 2012, s. 133). Bryman & Bell (2017, s. 47) hävdar att det är väldigt viktigt att i detta 
sammanhang fråga sig om huruvida den sociala verkligheten kan eller bör studeras på 
samma sätt som man studerar naturvetenskap. Inom epistemologin finns det olika 
utgångspunkter i forskning så som positivism, realism och interpretativism. Ur en 
positivistisk synvinkel är det bara kunskap som kan konfirmeras via de mänskliga 
sinnena som kan anses som verklig kunskap (Bryman & Bell, 2017, s. 47). Positivismen 
utgår utifrån den deduktiva principen där teorins syfte är att skapa hypoteser som testas 
på sådana sätt att de ger fakta istället för intryck (Bryman & Bell, 2017, s. 47; Saunders, 
2012, s. 134). Vetenskapen inom positivismen skall vara objektiv (Bryman & Bell, 
2017, s. 47). Saunders et al., (2012, s. 134–135) menar att forskningen ska bedrivas på 
ett så värdefritt sätt som möjligt, samtidigt nämns det att man sällan lyckas vara helt 
objektiv i sina studier.  
 
Realism är den andra utgångspunkten inom epistemologin och fokuserar på att både 
naturvetenskapen och samhällsvetenskapen skall ha samma utgångspunkt när det 
kommer till datainsamling och behandling (Bryman & Bell, 2017, s. 48). Realismen 
menar även att de som forskar ska rikta sitt fokus mot en så kallad yttre verklighet, som 
avviker sig från den skildring vi har av denna verklighet (Bryman & Bell, 2017, s. 48). 
Det centrala inom realismen är att den behandlar det som vi anser och känner är 
verkligheten (Saunders et al., 2017, s. 136). Inom realism finns det två synsätt. Det 
första kallas empirisk realism, vilket med andra ord betyder att det vi ser och uppfattar 
genom våra sinnen är den korrekta verkligheten (Saunders et al., 2017, s. 136). Det 
andra synsättet kallas kritisk realism vilket betyder att det enda sättet för oss att tolka 
och påverka den sociala verkligheten är om vi lyckas finna de konstruktioner som 
skapar händelser och diskussioner mellan individer (Bryman & Bell, 2017, s. 48).  
 
Den sista utgångspunkten inom epistemologin är interpretativism. Interpretativism kan 
ses som ett alternativ till positivism, som varit det dominerande inom 
företagsekonomisk forskning under en längre tid (Bryman & Bell, 2017, s. 49). 
Grunden till detta perspektiv är att det krävs ett synsätt som skiljer på naturvetenskapens 
studiesätt och studien av den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2017, s. 49). Enligt 
Bryman & Bell (2017, s. 49) behövs det en annan logik för att studera denna sociala 
realitet, en logik som speglar människan på samma sätt som tidigare nämnda logiker 
speglar naturens ordning. Enligt Saunders et al., (2017, s. 137) är det viktigt för 
forskaren att ha förståelse för de olikheter som finns mellan människan och dess roller 
inom sociala sammanhang.  
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I denna uppsats har vi valt att anamma ett interpretativistiskt tillvägagångssätt eftersom 
vi genomför en undersökning som innefattar olika kulturer, organisationsstrukturer och 
hur dessa påverkar kommunikationen och beteenden mellan människor i en social 
arbetsmiljö. Vi anser att ett interpretativistiskt tillvägagångssätt gör det möjligt för oss 
som forskare att få en förståelse för människan i sociala situationer som går bortom 
naturvetenskapens lagar och generaliseringar. 

2.3 Forskningsansats 
Inom samhällsvetenskaplig forskning kopplar man ofta teorier till insamlad data på två 
olika sätt, med deduktiv forskning eller induktiv forskning (Bryman & Bell, 2017, s. 
45.) Med ett deduktivt tillvägagångssätt utgår man från existerande kunskap inom ett 
ämne och man skapar ofta en eller flera hypoteser som skall ställas mot en empirisk 
granskning (Bryman & Bell, 2017, s. 43).). Inom induktiv forskning kommer resultatet 
från forskningen att bilda teori, vilket är tvärtemot vad deduktiv forskning går ut på 
(Bryman & Bell, 2017, s. 45). Man kan kort sagt beskriva induktiv och deduktiv 
forskning som motsatser till varandra, där man inom induktiv forskning utför 
datainsamling/observationer för att bilda en teori (Bryman & Bell, 2017, s. 45.)  
 
Deduktiv och induktiv forskning kan blandas, vilket mynnar ut i abduktiv forskning, 
som egentligen är en något mer obestämd metod än de två tidigare metoderna (Saunders 
et al., 2012, s. 148). Abduktiv forskning startar ofta med en överraskande observation 
som leder till en potentiell teori som försöker förklara hur det hela gått till (Saunders et 
al., 2012, s. 147). Dock menar Saunders et al., (2012, s. 148) att det i abduktiv forskning 
oftast finns en metod som är mer dominant än den andra.  
 
Vi har valt att anamma en deduktiv forskningsansats eftersom vi i stor utsträckning 
kommer testa redan befintliga teorier om bland annat kultur och organisationsstruktur 
mot vår insamlade empiri för att se om och hur kulturella och strukturella skillnader 
påverkar kommunikationen mellan Entreprenörerna i Arjeplog och deras internationella 
kunder. Bryman & Bell (2017, s. 45) menar att man i deduktiv forskning har en 
befintlig teori som ska testas genom observationer. Vidare så kommer även de 
intervjufrågor vi ämnar att ställa ha sin grund i den teoretiska referensramen, vilket 
ytterligare talar för en deduktiv forskningsansats.  Detta utesluter dock inte att det kan 
finnas vissa induktiva tendenser i vår forskning. 

2.4 Undersökningsmetod 
För datainsamling finns det två olika metoder att välja på, kvalitativ eller kvantitativ. 
Bryman & Bell (2017, s. 58) argumenterar för att skillnaden mellan dessa två strategier 
blir allt viktigare och tydligare. En kvantitativ strategi för datainsamling följer ofta den 
naturvetenskapliga modellen när det kommer till både normer och genomförande 
(Bryman & Bell, 2017, s. 58). Bryman & Bell (2017, s. 58) menar att man vid 
kvantitativa undersökningar ofta ser den sociala verkligheten som en yttre objektiv 
verklighet. 
 
Vid kvalitativa undersökningar hävdar Bryman & Bell (2017, s. 58) att man lägger 
större fokus på ord och betydelse snarare än kvantifiering av data. Man tenderar även att 
läggea vikt på både förhållandet mellan forskning och teori samt framställningen av 
teorier (Bryman & Bell, 2017, s. 58). Kvalitativ datainsamling tar, som tidigare nämnt i 
ontologi avsnittet, avstånd från naturvetenskapliga normer och förfaranden samt flyttar 
fokuset till hur individer uppfattar och tyder sin sociala verklighet (Bryman & Bell, 
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2017, s. 58). Anammar man en kvalitativ strategi antar man också ofta en föreställning 
att den sociala verkligheten är som något i konstant förändring och att det är något som 
tillhör individernas gestaltande och konstruerande förmåga (Bryman & Bell, 2017, s. 
58). 
 
Enligt Bryman & Bell (2017, s. 392) menar många forskare att kvalitativ forskning ofta 
är subjektiv, att forskarnas egna värderingar, intressen och världsbild kan påverka 
resultaten. Vidare så tenderar kvalitativ forskning att vara svårare att replikera än vad 
kvantitativ forskning är eftersom kvalitativ forskning ofta är ostrukturerad och mer 
beroende av forskaren. Slutligen påpekar Bryman & Bell (2017, s. 393) att många 
forskare anser att kvalitativ forskning har större svårigheter att generalisera resultatet 
eftersom undersökningarna är mer ostrukturerade än vad de är vid kvantitativ forskning 
samt färre respondenter. Medan kvantitativ forskning har målet att kunna få ett 
generaliserat resultat har kvalitativ forskning fokus på kontextuell förståelse av 
beteenden, värderingar och åsikter inom den kontext som studien utförs i (Bryman & 
Bell, 2017, s. 396).  
 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ datainsamling eftersom vi vill få en djupare 
förståelse för hur skillnader i både kultur och organisationsstruktur kan påverka 
kommunikationsprocessen. Vidare så anser vi att en kvalitativ datainsamling ger ett 
större djup än vad en kvantitativ datainsamlingsmetod ger eftersom vi vill analysera 
människors uppfattningar om olika kulturer samt hur dessa kulturella olikheter påverkar 
Entreprenörerna i Arjeplog. Enligt Saunders et al., (2012, s. 140) är kvalitativa 
undersökningar det vanligaste att utföra med en interpretativistisk utgångspunkt, vilket 
ytterligare stärker vårt val av undersökningsmetod. Eftersom kvalitativ forskning 
tenderar att vara subjektiv är det viktigt för oss som forskare att försöka undvika att våra 
personliga värderingar, intressen och vår syn på ämnet influerar studiens datainsamling 
och analys. 

2.5 Litteratursökning 
En litteratursökning är en organiserad process med målet att hitta och identifiera 
kunskap om ett visst ämne (Collis & Hussey, 2014, s. 76). Vid litteratursökning är det 
viktigt att använda ett flertal olika databaser för att täcka upp så stor del av den 
tillgängliga litteraturen som möjligt (Saunders et al., 2012, s. 99). Litteratursökningen 
utgör en betydande del av studien och utgör basen för studiens tillförlitlighet och den 
teoretiska ramen (Bryman & Bell, 2005, s.581). 
 
För vår studie har tidigare forskning som stödjer förståelse för interkulturell 
kommunikation, dess dynamik, orsaker, konsekvenser och relaterade faktorer som 
influerar interkulturell kommunikation på individ-, företagsledare, medarbetare och 
organisationsnivå från flera discipliner: internationell management, business- to 
business relationer och interkulturell kommunikation studerats. Målet med vår 
litteratursökning är att presentera några nyckelmetoder och observationer som 
karaktäriserar forskningsområdet interkulturell kommunikation. Vidare har 
litteratursökningen kompletterats med forskning inom business- to business relationer 
med anledning av vår valda verksamhet att undersöka.  
 
Litteratursökningen har i huvudsak gjorts via Umeå Universitetsbiblioteks databas men 
också Emerald Insight, Elsevier, JSTOR och Ebsco Host. Google Scholar har använts 
som kompletterande sökmotor till universitetsbibliotekets verktyg för att finna 
databasen till specifika artiklar. Litteratursökningen har utgått från nyckelorden; 
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organization design, national culture, cultural sensemaking, cultural communication, 
cultural management, intercultural interaction, business interaction, intercultural 
research, i kombination med cross- cultural. 

2.6 Utvärdering av litteraturkällorna 
En litteraturutvärdering skall vara en kritisk granskning av den existerande 
litteratur/kunskap som finns inom ämnet (Collis & Hussey, 2014, s. 87). Enligt Sharp et 
al., (2002, refererad i Saunders et al., 2012, s. 70) finns det två anledningar till att man 
gör en litteraturutvärdering. För det första görs den för att hjälpa forskaren att förfina 
och definiera forskningsidén (Saunders et al., 2012, s. 70). För det andra så görs 
utvärderingen för att man ska visa på en medvetenhet för den nuvarande kunskapen som 
finns inom ämnet samt hur ens egna forskning platsar i forskningsområdet (Saunders et 
al., 2012, s. 71).  
 
Den litteratur vi har funnit genom våra sökningar i databaserna med hjälp av våra 
sökord har utvärderats utifrån dess relevans till vår studies frågeställning. Artiklarna har 
sorterats ut genom att endast valt artiklar från ansedda och framstående tidskrifter för att 
uppfylla studiens tillförlitlighet. Artiklarna har systematiskt sorterats genom att först 
läsa dess sammanfattningar, för att sedan lästs helt då relevans kunnat utläsas från dess 
introduktion och resultat. Vidare har samtliga artiklars referenslista av relevans gåtts 
igenom som kompletterande sökmetod efter ytterligare användbara artiklar.  
 
Utvärderingen ska innehålla den senaste och mest relevanta forskningen inom detta 
ämne enligt Gill & Johnson (2010, refererad i Collis & Hussey, 2014, s. 87). Då det 
kommer till formuleringen av problembakgrund och problemdiskussion har i första 
hand artiklar med tidsenligt publiceringsdatum används för att spegla en så aktuell bild 
som möjligt. Men för att visa på att detta problem inte är något nytt och samtidigt visa 
på att kommunikation fortfarande är ett lika komplext forskningsområde nu som då, har 
artikeln Barna (1994) argumenteras från. För att visa på ett praktiskt fall på vår 
frågeställning och som argumentation till varför vårt forskningsområde är viktigt har ett 
praktiskt fall med så liknande omständigheter som möjligt studerats, fallet Volvo-
Renault (Bruner & Speakman, 1998). Till vår teorisökning har i första hand källor i 
form av böcker listade som studentlitteratur används, detta för att försäkra oss om att de 
valda teorierna tolkats korrekt. Vidare har teorierna kompletterats med nyare tolkningar 
såsom Hofstede et al., (2010); Hofstede (2011) för att kunna diskutera dem kritiskt. 
Detta också med anledning av att många av de tidigare teorierna vi valt anses originella, 
fortfarande relevanta, trovärdiga och frekvent använda i forskning inom området idag. 
Som komplettering till den forskningen har också nyare begrepp på området såsom 
cultural sensemaking studerats.  
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3 Teoretisk referensram 
Kapitlet börjar med en introduktion inledande en diskussion av begreppet kultur följt av 
en kort presentation av teorierna och en överblick av Entreprenörens verksamhet i 
praktiken. Vidare får läsaren en presentation av valda teoriområden kopplat till 
studiens problem och syfte. Därefter presenteras teorierna mer ingående i avsnitt var 
för sig. 

3.1 Introduktion  
Enligt Beamer & Varner (2011, s. 9) finns det över 500 olika definitioner på kultur. 
Argumentationen till att det finns så många definitioner är att kultur innehåller många 
olika faktorer (Beamer & Varner, 2011, s. 9). Kultur är i grunden delade beteenden och 
kan bestå av värderingar, attityder och normer (Beamer & Varner, 2011, s. 9). Dessa är 
ofta omedvetna, oskrivna och därmed svåra att se och förstå (Hofstede, 2015, s. 548). 
Kultur kan vidare delas in i djup och ytlig kultur (Hofstede, 2015, s. 458). Den djupa 
kulturen är de delade värderingar, attityder och normer som individen lär sig under sin 
uppväxt och förblir individens kulturella grund genom livet (Hofstede, 2015, s. 458). 
Den ytliga kulturen däremot, formas utefter individens livsstil och är föränderlig över 
tid (Hofstede, 2015, s.458). 
 
Internationellt arbetande människor förvånas ofta av kulturella paradoxer som inte 
överensstämmer med de beskrivningar som de har lärt sig (Osland & Bird, 2000, s. 65). 
Anledningen till detta är att kultur är inbäddat i kontexten och kan därmed inte förstås 
fullt ut utan att ta sammanhanget i beaktande (Osland & Bird, 2000, s. 65). Därmed har 
en diskussion kring begreppet Cultural sensemaking tagit med i detta kapitel baserat på 
vetenskapliga artiklar som behandlar hur kulturella scheman påverkas då de kommer i 
kontext. 
 
Sociologen Geert Hofstede från Holland har genom sin omfattande internationella 
kartläggning av kulturella värderingar och attityder på 1970 talet visat på att det finns 
betydande skillnader mellan nationella kulturer (Beamer & Varner, 2011, s. 96). 
Hofstede kom fram till fyra huvuddimensioner för att visa på skillnaden mellan de 
nationella kulturerna och menar på att de nationella kulturerna är ramen för organisation 
och ledarskap kulturer (Beamer & Varner, 2011, s. 96). Vidare har Hofstedes teori om 
kulturella dimensioner med tiden omarbetats i senare forskning av både Hofstede och 
andra forskare. På 2000 talet kom The GLOBE concept som en fortsättning på teorin om 
kulturella dimensioner av ledarskaps professoren Robert J. House (House, 2004). Som 
ett alternativ passande sin tid har även denna används flitigt i studier för att förstå de 
kulturella skillnaderna i internationella företag och organisationer. 
 
Vidare har det kulturella teoriområdet kompletterats av antropologen Edward T. Hall’s 
koncept, vilket definierar kultur som en form av kommunikation och många gånger 
applicerats av forskare i interkulturell management (Kim et al., 1998; Nischimura et al., 
2008). Hall´s koncept skiljer på hög- och låg kontext kulturer, varpå europeiska länder 
karaktäriseras som låg-kontextkulturer där budskapet framhålls tydligt och Asiatiska 
länder karaktäriseras som hög-kontextkulturer där budskapet i motsats tyds mellan 
raderna (Kim et al., 1998; Nischimura et al., 2008).  
 
Ett företags struktur kan förklara hur aktiviteter i en organisation styrs samt hur 
beslutsprocessen ser ut (Lindqvist et al., 2014, s. 46). Hur denna struktur ser ut kan se 
olika ut beroende på verksamhetens storlek och inriktning (Lindqvist et al., 2014, s. 46). 
En analys av ett företags organisationsstruktur kan därmed vara av stor betydelse för att 
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förstå hur kommunikationsmönstret ser ut och hur beslut fattas. Därmed presenteras de 
huvudsakliga dragen i de fyra vanligaste organisationsstrukturerna.   
 
Kommunikation i sig kan vara komplicerat. Ett enkelt budskap kan vara svårt att 
formulera så att budskapet uppfattas korrekt av mottagaren (Lindqvist et al., 2014, 
s.171). I detta kapitel presenteras den generella kommunikationsmodellen för att sedan 
appliceras på hur Entreprenörernas kommunikationsmönster ser ut idag.  
 
Entreprenörens verksamhet består i sin helhet av att leverera en service till sina kunder i 
form av specialistkunskap på is- och snöbanor på sjö och land för bil- och 
komponenttester under vintertid. Till denna service tillkommer tillhandahållande av 
garage, kontor och andra faciliteter såsom kontor och boende. Den lokala Entreprenören 
har byggt upp sitt eget företag och med åren utvecklat sin verksamhet i samarbete med 
sina kunder. Dessa kunder är stora koncerner etablerade i branschen med stora 
organisationer i motsats till Entreprenörens som är mindre till både storlek och 
kompetens.  
 
Vårt val av teorier (se figur 2) har som syfte att i senare del kunna jämföra 
Entreprenören och deras kunder i kultur och organisationsstruktur, för att sedan kunna 
analysera hur skillnader i kultur och organisationsstruktur påverkar kommunikationen. 

 
Figur 2, Teoretisk referensram 

3.2 Cultural sensemaking  
Begreppet sensemaking kommer från engelskans ”make sense” och betyder direkt 
översatt “meningsskapande” vilket synonymt betyder att försöka förstå en individs 
språkliga uttryck för sin tanke, individens avsikt med sina handlingar (Ivanova- Gongne 
& Törnroos, 2017, s. 102). Inom internationell affärsverksamhet handlar detta 
sensemaking om att tolka varandras intentioner, försöka förstå varandra för att nå det 
gemensamma målet (Ivanova- Gongne & Törnroos, 2017, s. 102). Vidare handlar också 
detta cultural sensemaking om att försöka förstå de underliggande kulturella 
meningarna till handlingarna (Osland & Bird, 2000). 
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I vissa fall kan generella kulturella drag upplevas som svåra att utgå ifrån med 
anledning av att det finns många undantag och många olika nivåer av stereotyper, både 
på nationell och individnivå (Osland & Bird, 2000, s. 65). Förståelse för hur dessa 
kulturella paradoxer beror på att kulturella scheman påverkas beroende på kontexten är 
av betydelse för att företagsledaren ska kunna skapa sig en förståelse för den rådande 
situationen (Osland & Bird, 2000, s. 66). Brist på praktisk kunskap om den andra 
kulturen kan i vissa situationer skapa svårigheter för individen som bara har en teoretisk 
kunskap om kulturens generella drag att skapa sig en förståelse för situationen de möter 
(Osland & Bird, 2000, s. 67). Hur kultur utspelar sig i sammanhang kan också visa på 
motsatsen till vad de kvantitativa metoderna visar, med andra ord kan man i vissa 
sammanhang finna sig mer lika än vad som förväntades (Osland & Bird, 2000, s. 68). 
  
Den interagerande företagsledarens kulturella bakgrundskunskap består av kulturella 
scheman, vilket består av förvärvad kunskap om andra kulturer genom insikt om andras 
ideologi och beteenden i flera kulturella kontexter såsom nationella, organisationella 
och professionella (Ivanova- Gongne & Törnroos, 2017, s. 102). Dessa scheman förser 
individer och företagsledare med referenspunkter att relatera till för att skapa mening av 
interaktioner och förmåga att tolka gester och dess antydelser (Ivanova- Gogne & 
Törnroos, 2017, s. 102). Ivanova- Gongne & Törnroos (2017, s. 102) menar alltså på att 
individens egen erfarenhet av andra kulturer spelar en stor roll i kommunikationen. De 
egna erfarenheterna hjälper alltså företagsledaren att kunna tolka och förstå avsikten 
bakom de kulturella kontexterna för att kunna skapa mening av affärs interaktioner 
(Ivanova- Gogne & Törnroos, 2017, s. 102). Ivanova- Gongne & Törnroos (2017, s. 
102) argumenterar således för att interkulturell kommunikation påverkas av faktorer på 
individnivå. 
  
Enligt Osland & Bird (2000, s. 68) är tid och erfarenhet grunden till förståelse för andra 
kulturer eftersom kultur är inbäddat i kontexten. Med tidens gång av en affärsrelation 
kan individer lära och ta till sig av den andras kulturella scheman eller till och med 
skapa nya egna (Ivanova- Gongne, 2015, refererad i Ivanova- Gongne & Törnroos, 
2017, s. 104). Detta kallas adaptivt beteende och betyder alltså att företagsledare skapar 
sig en ökad insikt i kulturella skillnader från interaktionerna med sina kunder (Ivanova- 
Gongne & Törnroos, 2017, s. 104). Cultural sensemaking är därmed en nyckelfaktor i 
den interkulturella kommunikationsprocessen eftersom individens förmåga att förstå 
kunden förändras och utvecklas över tid genom dess interaktioner med varandra 
(Ivanova- Gongne & Törnroos, 2017, s. 104). Effektiva internationella företagsledare 
förändrar sin syn på stereotyper av andra nationaliteter (Osland & Bird’s, 2000, s. 75). 
Detta beror på att de förvärvar kunskap om de andra kulturerna genom interaktioner 
(Osland & Bird’s, 2000, s. 75). Osland & Bird (2000, s. 75) menar på att förståelse för 
de värderingar som ligger till grund för de flesta scheman mer än de stereotypiska 
reglerna. För att vara en effektiv internationell företagsledare beror det också på 
individens grad av engagemang i den andra kulturen såväl som nyfikenhet och viljan att 
lära (Osland & Bird, 2000, s. 75). Vidare argumenterar Osland & Bird (2000, s. 70) för 
att sann förståelse för logiken av en annan kultur inkluderar förstående för inter-
relationerna kring värderingar, hur värderingar relaterar till varandra i en given kontext. 
  
Hur cultural sensemaking är inbäddat i kontext kan förklaras som en cykel av flera 
event (Osland & Bird, 2000, s. 70). Denna cykel kan förklaras som tre steg, varav det 
två första stegen handlar om hur kultur utmärker sig i sammanhang och det tredje består 
av två dimensioner hur kultur kan definieras (Osland & Bird, 2000, s. 70–71). Vid ett 
första möte med andra börjar individen med att indexera/dela upp kontexten genom de 
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ledtrådar som kan uppfattas av situationen, exempelvis beteenden (Osland & Bird, 
2000, s. 70). Därefter refererar individen dessa till sina tidigare erfarenheter och 
kunskaper om dessa (Osland & Bird, 2000, s. 71). Sedan sorterar individen dessa i fack, 
så kallade scheman vilket är baserade på både kulturella värderingar och historia i form 
av traditioner och attityder (Osland & Bird, 2000, s. 71). Varpå de kulturella 
värderingarna är en konstellation av kultur inbäddat i kontexten och därmed beroende 
av situationen (Osland & Bird, 2000, s. 71). Denna cykel av event kan styrkas av 
Ivanova- Gongne & Törnroos (2017, s. 104) modell av fyra synonyma steg av en 
individs cultural sensemaking i interkulturella möten med andra inom internationell 
affärsverksamhet. 
  
cultural sensemaking handlar alltså sammantaget om att skapa sig en helhetsbild av de 
event som sker i en specifik situation för att därefter försöka förstå varför de sker och 
vilka kulturella drag de grundar sig på, identifiering av de kulturella scheman och dess 
underliggande mening. Ivanova- Gongne & Törnroos (2017, s. 110) menar på att, för att 
kunna skapa en förståelse av interaktionerna med sina kunder, borde företagare 
överväga att samarbeta med konsulter specialiserade på interkulturell management, 
alternativt implementera denna uppgift till ansvariga för kundrelationer i verksamheten. 
En förståelse för kulturella scheman kan alltså förenkla kommunikationen med de 
internationella kunderna (Ivanova- Gongne, 2017, s. 110).  
 
Dock är cultural sensemaking en förmåga som är beroende på individen, dess 
uppbyggda kunskap och vilja att förstå (Osland & Bird, 2000, s. 75). Men goda 
affärsrelationer baseras inte bara på hur företagsledare har förmåga att tolka andra i 
olika situationer, inom internationella affärsrelationer är det också viktigt att skapa tillit 
och förtroende för varandra vilket är något som utvecklas över tiden efter gemensamt 
uppnådda mål (Ivanova- Gongne & Törnroos, 2017, s. 110). 

3.3 Kultur 

3.3.1 Hofstede´s kulturella dimensioner 
Hofstede´s kulturella dimensioner är ett ramverk som till stor del är utvecklat av Gert 
Hofstede som ett verktyg för att hjälpa att kategorisera och generalisera kulturer och 
samhällen till en viss grad. Dessa sex dimensioner är power distance, uncertainty 
avoidance, individualism & collectivism, masculinity & femininity, long term & short 
term orientation och slutligen indulgence & restraint. 
 
Hofstede´s studie genomfördes på ett internationellt företag på 60-talet runt om i 44 
olika länder där han samlade in 116 000 enkäter (Beamer & Varner, 2011, s. 96). Vid 
analysen av datan identifierade Hofstede fyra karaktärsdrag som kunde stå som grund 
för en jämförelse mellan olika kulturer (Beamer & Varner, 2011, s. 96). Ytterligare två 
dimensioner kunde senare identifieras av forskarna Michael Bond och Fons Trompenaar 
(Beamer & Varner, 2011, s. 97). Hofstede´s studie är än idag den största 
samhällsstudien som gjorts och har resulterat i olika generaliseringar av kulturer som 
fortfarande är av stor vikt för forskare inom samhällsvetenskapen (Beamer & Varner, 
2011, s. 97). 
 
Att Hofstedes studie är baserad på en undersökning där datan är insamlad från endast ett 
internationellt företag kan ifrågasätta studiens validitet huruvida den insamlade datan är 
representativ för hela populationen i respektive land. Hofstedes teori är dock enkel att 
förstå och applicera, den ger konkreta data i form av siffror, vilket gör kulturerna enkelt 
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jämförbara. Hans teori är citerad i många typer av nutida studier, böcker och kurser om 
interkulturell lära. Detta gör teorin trovärdig att använda. Dock är detta något man som 
forskare måste ha i beaktning vid användning av teorin. 
 
Power distance 
Power distance beskriver till hur stor grad mindre mäktiga medlemmar av en 
organisation eller institution accepterar och förväntar sig att maktdistributionen är 
ojämn (Hofstede, 2011, s. 9). Hofstede (2011, s. 9) menar att vissa samhällen är mer 
eller mindre jämlika än andra och att ett samhälles nivå av jämlikhet stöds till lika stor 
grad av både följarna och ledarna. Makt och ojämlikhet beskrivs som centrala delar i 
varje samhälle (Hofstede, 2011, s. 9). I länder med låg power distance tenderar den 
sociala och emotionella distansen mellan underordnade och överordnade i en 
organisation vara mindre än i länder med hög power distance (Hofstede et al., 2010, s. 
60). Detta leder till att det finns ett tydligare ömsesidigt beroende mellan chefer och 
medarbetare samt att det är en större uppmuntran för diskussioner och konsultationer 
mellan dem (Hofstede et al., 2010, s. 60). Kort sagt är det lättare för en underordnad att 
ifrågasätta sina chefer i ett samhälle med låg power distance (Hofstede et al., 2010, s. 
60). För länder med högre power distance är underordnade betydligt mer beroende av 
sina chefer, vilket i sig leder till att man har lägre benägenhet till att ifrågasätta sina 
chefer (Hofstede et al., 2010, s. 60). Power distance tenderar att vara högre för 
östeuropeiska och asiatiska länder och lägre för germanska och engelsktalande i väst 
(Hofstede, 2011, s. 10). 
 
Uncertainty avoidance 
Uncertainty avoidance handlar om samhällets tolerans för otydlighet. Hofstede (2011, s. 
10) menar att olika nivåer av uncertainty avoidance beskriver till vilken grad en kultur 
konfigurerar och programmerar hur bekväm eller obekväm medlemmarna känner sig i 
ostrukturerade och oförutsägbara situationer. De kulturer med en hög nivå av 
uncertainty avoidance försöker hela tiden att minimera antalet ostrukturerade och 
oförutsägbara situationer genom att ha regler, lagar och strikta normer för hur man ska 
bete sig samt ett kollektivt ogillande av avvikande beteende (Hofstede, 2011, s. 10). 
Uncertainty avoidance tenderar att vara högre i öst- och Centraleuropa, i Japan och 
germanska länder medan det tenderar att vara lägre i engelsktalande länder samt 
nordiska och asiatiska kulturer (Hofstede, 2011, s. 11). 
 
Individualism & Collectivism 
Hofstede (2011, s. 10) menar att olika kulturer har olika grader av individualism och 
kollektivism. Dessa två är motsatser till varandra, där individualismen i vissa samhällen 
kan vara så hög att individerna är förväntade att ta hand om sig själva och sin närmaste 
familj (Hofstede, 2011, .s 10). Samtidigt kan det i andra samhällen finnas starka 
kollektivistiska drag, där man redan från födseln integreras i starka grupper som 
erbjuder trygghet i utbyte mot lojalitet (Hofstede, 2011, s. 10). Beamer & Varner (2011, 
s. 95) menar att individer i individualistiska samhällen tenderar att lägga fokus på 
individuell framgång och individuella rättigheter att få göra sina egna val. I 
kollektivistiska samhällen ligger fokuset på gruppens framgångar samt gruppens 
rättigheter att få göra valen för individerna. Personer i ett individualistiskt land 
förväntas till en högre grad att fokusera på sina egna intressen (Hofstede et al., 2010, s. 
119). I en arbetssituation i ett individualistiskt land förväntas ens egna intressen att 
sammanfalla med arbetsgivarens intresse medan man i ett kollektivistiskt land förväntas 
agera på ett sådant sätt att gruppens intresse hamnar först i prioriteringen, även om det 
inte sammanfaller med ens egna intressen (Hofstede et al., 2010, s. 119). Individualism 
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tenderar att råda i Västeuropa samt i utvecklade länder medan collectivism tenderar att 
råda i mindre utvecklade länder (Hofstede, 2011, s. 12). Länder belägna längre österut, 
som till exempel Japan, tenderar att vara mitt mellan collectivism & individualism 
(Hofstede, 2011, s. 12). 
 
Masculinity & femininity 
Masculinity & femininity ses som ett samhälleligt karaktärsdrag och inte individuellt 
enligt Hofstede, (2011, s. 11). Hofstede et al., (2010, s. 140) har definierat ett maskulint 
samhälle som ett samhälle där könsrollerna är tydliga. Män skall vara då vara 
beslutsamma, starka och fokuserade på materiella framgångar medan kvinnor i ett 
maskulint samhälle skall vara mer blygsamma, omhändertagande och mer fokuserade 
på livskvalitet (Hofstede et al., 2010, s. 140). I ett feminint samhälle överlappar 
könsrollerna något mer, då både män och kvinnor skall vara något mer åt det blyga och 
anspråkslösa hållet samt både omhändertagande med ett större fokus på livskvalitet 
(Hofstede et al., 2010, s. 140). Masculinity tenderar att vara högt i länder som t.ex. 
Japan och tysktalande länder samt vissa latinska länder som t.ex. Italien (Hofstede 2011, 
s. 13). Det är även relativt högt i engelsktalande länder i väst medan masculinity är lågt i 
de nordiska länderna och relativt lågt i vissa asiatiska och latinska länder som till 
exempel Frankrike, Spanien & Korea (Hofstede, 2011, s. 13). 
 
Long-term & short-term orientation 
Samhällen med hög long-term orientation associeras med uthållighet och sparsamhet 
samt att relationer ofta är byggda på status och en känsla av skam (Hofstede, 2011, s. 
13). De kulturer med hög Short-term orientation kan ses som motsatsen, där man ofta 
gör tjänster och gentjänster, respekterar traditioner, undviker att göra bort sig inför 
andra samtidigt som man försöker upprätthålla en personlig stabilitet (Hofstede, 2011, s. 
13).  
 
I ett samhälle med högre nivåer av short-term orientation finns det en större förväntan 
och press från samhället att man skall spendera och konsumera (Hofstede et al., 2010, s. 
243). I dessa samhällen vill man även ha snabba resultat vid ansträngningar samt att 
man lägger större vikt vid ens sociala plikter och skyldigheter jämfört med länder som 
är mer long-term orienterade (Hofstede et al., 2010, s. 243). Som tidigare nämnt i 
avsnittet assertiveness så har man även här ett större fokus på att inte tappa ansiktet, 
eller göra bort sig på något sätt i dessa samhällen och kulturer samt att man anser att 
ödmjukhet är något som till större del tillhör kvinnor och inte män (Hofstede et al., 
2010, s. 243). Hofstede et al., (2010, s. 243) menar att individer i samhällen och kulturer 
som har en högre nivå av long-term orientation tenderar att vara mer sparsam och ha ett 
större tålamod för resultat än vad samhällen med short-term orientation har. Man har 
slutligen också en större respekt för traditioner i samhällen med short-term orientation 
jämfört med samhällen med long-term orientation (Hofstede et al., 2010, s 243). Enligt 
Hofstede (2011, s. 15) är de mest long-term orienterade östasiatiska länder, följt av öst- 
och Centraleuropa. De länder med högre nivåer av short-term orientation är till exempel 
USA (Hofstede, 2011, s. 15). 
 
Indulgence & restraint 
Indulgence & restraint är en kompletterande dimension till long- & short-term 
orientation. Ett samhälle med högre Indulgence tillåter högre tillfredsställelse från 
basala och naturliga mänskliga begär som kan relateras till att njuta av livet och att ha 
kul (Hofstede, 2011, s. 15). Samhällen med högre restraint har och andra sidan en större 
kontroll över tillfredsställelse från ens begär genom strikta sociala normer (Hofstede, 
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2011, s. 15). Indulgence tenderar att råda i ställen som Syd- och Nordamerika samt 
Västeuropa medan restraint tenderar att råda i östra delarna av Europa och Asien 
(Hofstede, 2011, s. 15). 

3.3.2 The GLOBE-study 
GLOBE, som står för Global Leadership and Organisational Behaviour Effectiveness, 
är ett forskningsprogram som grundades av Robert House under början av 90-talet 
(GLOBE, 2016a). Detta forskningsprogram är ett projekt som är indelat i många olika 
faser, metoder och urval (GLOBE, 2016a). Syftet med denna enorma studie var att 
undersöka förhållandena mellan samhällelig kultur, samhällelig effektivitet och 
ledarskap i organisationer (GLOBE, 2016a). Studien har delats in i tre faser efter just 
samhällelig kultur, samhällelig effektivitet och ledarskap i organisationer (GLOBE, 
2016a). 
 
Kultur brukar ofta beskrivas som ett antal variabler i ett samhälle som skiljer just dessa 
samhällen mellan varandra på olika sätt, där fokus ligger på ett delande av kulturella 
symboler mellan medlemmar av samhället (GLOBE, 2016a). GLOBE-studien har själva 
valt att definiera kultur enligt följande: delade motiv, värderingar, tro, identiteter och 
betydelser eller tolkningar av signifikanta händelser som resulterat från vanligt beteende 
mellan individer i samhället som förts vidare mellan generationer (GLOBE, 2016a). 
  
Under första delen i projektet identifierade och utvecklade forskarna olika sätt att mäta 
samhällelig kultur (GLOBE, 2016a). Under denna första del deltog över 17 000 
mellanchefer från 62 olika kulturer för att undersöka kulturella värderingar och praxis 
(GLOBE, 2016a). Denna studie ger en storskalig jämförelse mellan olika kulturers 
värderingar och praxis (GLOBE, 2016a). År 2004 publicerades resultaten som visade på 
följande åtta kulturella dimensioner: performance orientation, assertiveness, future 
orientation, humane orientation, institutional collectivism & in-group collectivism, 
gender egalitarianism, power distance och uncertainty avoidance (GLOBE, 2016a). 
 
GLOBE-studien har sin grund i den tidigare nämnda teorin om kulturers dimensioner 
utvecklad av Geert Hofstede (Hofstede et al., 2010, s. 259). GLOBE-studien har 
applicerat och utvecklat Hofstede’s befintliga modell på över 60 olika länder (Hofstede 
et al., 2010, s. 259). GLOBE-studien expanderade Hofstede’s befintliga dimensioner till 
nio, där Hofstede’s collectivism har delats upp i två dimensioner som hör 
ihop, institutional collectivism och in-group collectivism (Hofstede et al., 2010, s. 41). 
Masculinity & femininity har delats upp i assertiveness & gender egalitarianism samt 
att long-term orientation blivit future orientation (Hofstede et al., 2010, s. 42). GLOBE-
studien la även till ytterligare två dimensioner som baserats på maskulinitet och 
femininitet, nämligen humane orientation & performance orientation (Hofstede et al., 
2010, s. 42). Definitionerna av power distance och uncertainty avoidance går också i 
Hofstede’s följe på många sätt (House et al., 2004, s. 537 & 603).  
 
GLOBE-studien skiljer sig något från Hofstede’s studier eftersom man valt att titta på 
olika kulturers värderingar, men även hur väl kulturerna lever upp till dessa värderingar 
i praxis. I Hofstede’s studier har man inte skiljt på värderingar och praxis på samma 
sätt, vilket kan vara bra att ha i åtanke när man jämför de båda modellerna. Denna 
studie kommer utgå ifrån GLOBE’s praktiska värden för de olika kulturerna.  
 
Forskarna till GLOBE-studien menar att tre av de kulturella dimensioner som 
undersöktes i deras studie är direkt tagna från Hofstede’s sex dimensioner (House et al., 
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2004, s. 138). Många av de andra dimensionerna från GLOBE har stora likheter med 
Hofstede’s modell även om vissa inte direkt tagna därifrån (House et al., 2004, s. 138–
139). Dock påpekar House et al. (2004, s. 138) att GLOBE-studien har fokus på både en 
kulturs värderingar och en kulturs praxis, medan Hofstede’s modell inte skiljer på praxis 
och värderingar.  
 
Innebörden av ett lands höga eller låga nivå av någon av de följande dimensionerna är 
baserade på kulturella extremer enligt House et al., (2004). De tendenser som finns är 
generaliseringar utifrån den data som GLOBE-studien samlat in och är inte absoluta för 
alla kulturer med ett högt eller lågt värde. Den data som samlats in har dock 
generaliserats för att kunna användas inom forskning, vilket man som forskare måste ha 
i åtanke vid användning av studien i sina modeller.  
 
GLOBE-studien kan anses som aningen komplex. Till skillnad från Hofstedes sex 
dimensioner består denna studie av nio dimensioner med två utslag vilket ger 18 olika 
utfall och en ökad risk för att dimensionerna kolinjerar med varandra. Sedan kan 
dimensionerna i sig upplevas som svår att tolka i hur de skiljer sig från varandra. Denna 
modell är därmed något mer komplicerad att använda i praktiken, men ger möjligheten 
till ett mer djupgående, omfattande och detaljerat resultat i en uppdaterad och mer 
tidsenlig version. Därav har vi valt att utgå från GLOBE-studien med Hofstede’s 
grundteori om kulturdimensioner som bakgrundsstöd. 
 
För att förenkla förståelsen för GLOBE-studien har studiens resultat för respektive land 
relevant för denna studie bifogats i bilaga 3. 
 
Performance orientation 
Performance orientation handlar om till vilken grad ett samhälle uppmuntrar och 
belönar (samt hur de borde uppmuntra och belöna) de individer som förbättrar sina 
prestationer (GLOBE, 2016a). House et al., (2004, s. 246) menar att performance 
orientation handlar om ett samhälles praxis när det kommer till innovationer, 
förbättringar och belöningssystem. Det handlar även om hur väl organisationer 
möjliggör och belönar förbättrade prestationer samt hur väl individer sätter upp egna 
utmanande mål (House et al., 2004, s, 246). 
 
De länder och samhällen med högre performance orientation tenderar att till exempel 
värdera utveckling och utbildning, belöna prestationer, ha prestations-värderande 
system som fokuserar på resultat, värderar initiativtagande samt värderar resultat högre 
än människor (House et al., 2004, s. 245). Vidare anser även dessa samhällen att 
undervisning och utbildning är viktigt för framgång (House et al., 2004, s. 245). Enligt 
House et al., (2004, s. 245) så är det ofta högt värderat att vara direkt, tydlig och rak på 
sak när det kommer till kommunikation. I länder och samhällen med en lägre nivå av 
performance orientation så tenderar man att värdera relationer med familjen och med 
samhället högt, lägga vikt på lojalitet och tillhörighet, ha en stor respekt för livskvalitet 
samt framhäva senioritet och erfarenhet (House et al., 2004, s. 245). Vidare tenderar 
sådana samhällen och kulturer att se feedback och uppskattning som något dömande 
och obehagligt (House et al., 2004, s. 245). Man tenderar även att lägga vikt på 
traditioner, värdera sympati samt värdera vag och subtil kommunikation, vilket är 
motsatsen till länder med hög performance orientation (House et al., 2004, s. 245). 
Slutligen har man även stort fokus på ålder när det kommer till beslut om befordran 
inom organisationer (House et al., 2004, s. 245). 
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Assertiveness 
Assertiveness är till vilken grad individer både är och borde vara bestämda, 
konfronterande och aggressiva i deras relationer med andra individer (GLOBE, 2016a). 
Aggressivitet i det här sammanhanget används ofta i affärssammanhang enligt House et 
al., (2004, s. 395). Aggressivitet benämns här som bl.a. ett djärvt och energiskt sökande 
för att uppnå ett mål (House et al., 2004, s. 395). Länder och kulturer som har hög 
assertiveness tenderar att t.ex. värdera dominant beteende för alla i samhället, framgång 
och framsteg samt konkurrens (House et al., 2004, s. 405). Man ser gärna också direkt 
och rak kommunikation samt att man värderar att individer är uttrycksfulla och visar 
både känslor samt vad man tycker och tänker (House et al., 2004, s. 405). Enligt House 
et al., (2004, s. 405) så har ofta handlingar större betydelse än vilken person man är och 
man bygger tillit mellan varandra genom att beräkna den andres förmåga att prestera. 
 
I de länder med en lägre nivå av assertiveness tenderar man att t.ex. ha större sympatier 
för de svaga i samhället, värderar samarbete, människor och relationer samt att man ofta 
vill rädda “ansiktet” och kommunicera på ett indirekt sätt (House et al., 2004, s. 405). 
Man värderar även ambiguitet och subtilitet i tal och kommunikation högt samt att man, 
till skillnad från samhällen med hög assertiveness, har en mycket mer negativ syn på 
aggressivitet och kopplar det ofta till negativa utfall (House et al., 2004, s. 405). 
Slutligen så tenderar dessa samhällen att lägga vikt på tradition, senioritet, erfarenhet, 
integritet och lojalitet samt samarbetsanda (House et al., 2004, s. 405).  
  
Future orientation 
Future orientation säger till hur stor del individer i ett samhälle engagerar sig i 
framtidsorienterande beteende som t.ex. planering och hur mycket man som individ 
investerar i sin framtid (GLOBE, 2016a). Denna dimension är sedd som en mer generell 
tidsorienterad dimension (Tromsdorff 1983, refererad i House et al., 2004, s. 282). 
Enligt House et al., (2004, s. 282) är kulturell future orientation den grad som ett 
kollektiv uppmuntrar och belönar framtidsorienterat beteende. Samhällen som har högre 
grad av future orientation tenderar att t.ex. nå ekonomisk framgång, ha flexibla och 
adaptiva organisationer, ha organisationer som är mer långsiktiga i sitt strategiska 
tänkande samt att man anser att materialistisk framgång och spirituell fulländning går 
hand i hand (House et al., 2004, s. 302). Ledare och chefer i samhällen med hög future 
orientation brukar ofta ett mer visionärt ledarskap där man även tenderar att se mönster 
och strukturer när man står inför svåra och kaosartade situationer (House et al., 2004, s. 
302). 
 
Samhällen med en lägre grad av future orientation tenderar istället att ha lägre nivå av 
ekonomisk framgång, spenderar gärna hellre direkt än att spara inför framtiden samt att 
individer tenderar att vara allmänt mindre motiverad (House et al., 2004, s. 302). Vidare 
tenderar också organisationer och dess chefer att till en lägre grad vara flexibla och 
anpassningsbara samt att materiella framgångar och spirituell fulländning ses som 
skilda och kräver kompromisser (House et al., 2004, s. 302). Slutligen så tenderar chefer 
och ledare i samhällen med lägre future orientation att lägga fokus på repeterande 
rutiner (House et al., 2004, s. 302).  
  
Humane orientation 
Humane orientation mäter till vilken grad samhället uppmuntrar och belönar (samt hur 
de borde uppmuntra och belöna) individer som är rättvisa, osjälviska, generösa, 
omhändertagande och snälla mot andra individer (GLOBE, 2016a). Generellt sett så 
tenderar de länder som har hög humane orientation att t.ex. anse att släkt, vänner, familj 
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och samhället är viktigare än en själv i många fall (House et al., 2004, s. 570). Det är 
även så att dessa länder har lägre nivå av psykologisk ohälsa enligt House et al., (2004, 
s. 570). Behovet att tillhöra samhället tenderar att ge individer motivation och 
personliga relationer framkallar en trygghet för individerna (House et al., 2004, s. 570). 
Människor förväntas att uppmuntra paternalistiska normer samt skyddande och 
omhändertagande relationer (House et al., 2004, s. 570).  
 
I samhällen med en låg nivå av humane orientation har man ett större fokus på sig själv 
och sina intressen jämfört med de samhällena med en högre nivå (House et al., 2004, s. 
570). GLOBE-studien har även visat på att det finns en större nivå av psykologiska och 
patologiska problem i dessa samhällen samt att individer förväntas att lösa sina egna 
personliga problem dem själva (House et al., 2004, s. 570). I de samhällen som har en 
låg nivå av humane orientation så tenderar det att finnas formella välfärdsinstitutioner 
istället för de paternalistiska normerna samt de omhändertagande och skyddande 
relationerna som tenderar att finnas i samhällen med högre nivåer (House et al., 2004, s. 
570). 
  
Collectivism & Individualism 
Inom mätningarna av kollektivism och individualism finns det två dimensioner, 
nämligen institutional collectivism & in-group collectivism (GLOBE, 2016a). 
Institutional collectivism handlar om till hur stor grad organisationer och samhällets 
institutioners sätt att agera uppmuntrar och belönar samhällelig utdelning av resurser 
och kollektiva handlingar (GLOBE, 2016a). Den grad som individer uttrycker stolthet, 
lojalitet och sammanhållning i deras organisationer och familjer mäts i In-Group 
collectivism (GLOBE, 2016a). För de kulturer som har en hög nivå av collectivism 
tenderar t.ex. individer att vara integrerade i grupperingar med stark sammanhållning, 
gruppens mål och syfte går ofta före den egna individens mål (House et al., 2004, s. 
454). Enligt House et al., (2004, s. 454) är ens plikter och skyldigheter är ofta 
bestämmande faktorer för ens sociala beteende. Man har ofta ett lägre tempo när det 
kommer till ens syn på livet i dessa samhällen (House et al., 2004, s. 454). 
Kommunikationen i kulturer med en hög nivå av collectivism tenderar att vara indirekt 
och individer har större tendenser att engagera sig i gruppaktiviteter (House et al., 2004, 
s. 454). Sociala interaktioner är benägna att bli färre, dock blir ofta interaktionerna 
längre och mer personliga (House et al., 2004, s. 454). 
 
Kulturer och samhällen som har en låg nivå av collectivism anses mer individualistiska 
och tenderar att ha större fokus på sig själva och sin närmaste familj (House et al., 2004, 
s. 454). Den enskilde individen ses som självständig och oberoende av grupper där även 
den enskilde individens mål går före gruppens mål och syfte (House et al., 2004, s. 
454). Ens attityd och personliga behov är bestämmande faktorer för det sociala 
beteendet i dessa kulturer enligt House et al., (2004, s. 454). Kommunikationen är mer 
direkt i dessa kulturer och man har, till skillnad från kollektivistiska samhällen, ofta ett 
högre tempo i livet (House et al., 2004, s. 454). House et al., (2004, s. 454) menar också 
att individer i dessa samhällen har också lägre tendenser att engagera sig i 
gruppaktiviteter, vilket leder till mer individuella aktiviteter. Vidare så sker det ofta mer 
sociala interaktioner, som förvisso tenderar att vara kortare och mindre personliga, 
jämfört med kollektivistiska samhällen (House et al., 2004, s. 454). 
 
Gender egalitarianism 
Gender egalitarianism behandlar den grad som ett samhälle minimerar och borde 
minimera ojämlikhet mellan könen (GLOBE, 2016a). De samhällena med en hög nivå 
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av gender egalitarianism tenderar att till exempel ha fler kvinnor i högre positioner, 
kvinnor har högre status i samhället än i samhällen med en låg nivå samt en högre andel 
kvinnlig arbetskraft (House et al., 2004, s. 359). Vidare så tenderar även samhällen och 
kulturer med en högre nivå att ha mindre könssegregering när det kommer till yrkeslivet 
(House et al, s. 359). Slutligen så menar House et al., (2004, s. 359) att män och kvinnor 
generellt sett också har en jämnare nivå av utbildning i samhällen med högre nivåer 
jämför med de samhällen som har en låg nivå av gender egalitarianism. I samhällen och 
kulturer med en låg nivå av gender egalitarianism så är det, utöver det som är beskrivet 
ovan, färre kvinnor vid högre positioner samt att kvinnor är en mindre del av 
arbetskraften i ett samhälle jämfört med samhällen som har en hög nivå (House et al., 
2004, s. 359).  
 
Power distance 
Den grad som samhället accepterar och stödjer auktoritet, maktskillnader och 
statusprivilegier mäts i power distance (GLOBE, 2016a). House et al (2004, s. 537) har 
följt Hofstede’s definition av power distance i stora drag och definieras som den nivå 
som medlemmar i ett samhälle eller organisation förväntar sig och accepterar att 
maktfördelningen borde vara ojämlik. I länder med hög power distance tenderar det att 
till exempel finnas olika samhällsklasser som är indelad efter en rad olika kriterier 
(House et al., 2004, s. 537). Fenomenet makt är sett som ett verktyg för att upprätthålla 
samhällelig och social ordning, harmoni i relationer samt en stabilitet för olika roller i 
samhället (House et al., 2004, s. 537). Vidare menar House et al., (2004, s. 537) att det 
är svårare att klättra inom samhället i länder med hög nivå av power distance. GLOBE’s 
data visar även att individens självständighet är lägre än vad den är i länder med låg 
power distance samt att korruption är vanligare i samhällen med en hög nivå (House et 
al., 2004, s. 537). House et al., (2004, s. 537) menar också att endast ett fåtal individer i 
dessa samhällen och kulturer har tillgång till resurser, kompetenser och förmågor att 
utveckla samhället, vilket i sin tur leder till sämre mänsklig utveckling och lägre 
förväntad livslängd (House et al., 2004, s. 537). 
 
I de länder kulturer som har en låg nivå av power distance finns det tendenser att t.ex. 
samhället har en större mellanklass, att kunskap och färdigheter är mer flytande och 
lättare att dela samt att det är lättare att klättra socialt inom samhället jämfört med 
samhällen med hög power distance (House et al., 2004, s. 537). Till skillnad från 
samhällen med hög power distance har samhällen med låg power distance större 
tillgång till verktyg, resurser och förmågor för både utveckling av självständiga och 
entreprenöriella initiativ (House et al., 2004, s. 537).  
 
Uncertainty avoidance 
Uncertainty avoidance handlar om till hur stor grad ett samhälle, en organisation eller 
grupp förlitar sig på sociala normer, regler och tillvägagångssätt för att undvika 
otydlighet och oförutsägbarhet av framtida händelser (GLOBE, 2016a). Ju större önskan 
man känner att undvika otydligheter och oförutsägbara situationer, desto mer söker sig 
folk till ordning, konsekvent beteende, struktur och formella procedurer samt lagar för 
att klara av situationer i det dagliga livet (GLOBE, 2016a).  
 
De samhällen som presterar högt på uncertainty avoidance tenderar att t.ex. formalisera 
interaktioner mellan individer, till skillnad från samhällen med låg uncertainty 
avoidance, som brukar vara mer informell (House et al., 2004, s. 618). Man tenderar 
även att lägga stort fokus på skriftliga avtal vid avtalsbestämmelser samt föra ordentliga 
protokoll på de slutsatser man kommer fram till vid t.ex. ett affärsmöte (House et al., 
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2004, s. 618). Vidare tenderar dessa samhällen att förlita sig på formella riktlinjer, 
tillvägagångssätt och regler samt verifiering i skrift när det kommer till kommunikation 
(House et al., 2004, s. 618). Enligt House et al., (2004, s. 618) är risker är ofta relativt 
kalkylerade jämfört med kulturer med låg uncertainty avoidance, där man tenderar att 
vara mindre kalkylerande. Slutligen har man ofta också svårt för förändringar samt en 
större benägenhet att upprätta regler för att fastställa förutsägbara beteenden hos 
individer i samhället (House et al., 2004, s. 618). Man även en mindre tolerans för att 
regler bryts (House et al., 2004, s. 618).   
 
De samhällen som har en lägre nivå av uncertainty avoidance tenderar att t.ex. vara mer 
informell i deras interaktioner med andra samt att man förlitar sig på muntliga 
överenskommelser i större grad än vad samhällen med hög uncertainty avoidance gör 
(House et al., 2004, s. 618). Som tidigare nämnt så är samhällen med hög uncertainty 
avoidance mer ordentliga med att anteckna och föra protokoll under t.ex. affärsmöten, 
vilket man inte är i samhällen med en lägre nivå enligt House et al., (2004, s. 618). Man 
förlitar sig också mer på informella interaktioner och informella normer mellan 
individer istället för formella riktlinjer, tillvägagångssätt och regler (House et al., 2004, 
s. 618). I dessa samhällen är mer öppen för förändring jämfört med samhällen med en 
hög nivå av uncertainty avoidance samt att man inte heller upprättar regler i samma 
utsträckning som samhällen med en hög nivå för att kunna förutsäga sociala beteenden 
(House et al., 2004, s. 618). Enligt House et al., (2004, s. 618) har man slutligen också 
större tolerans för att regler bryts. 

3.3.3 Hög & Låg kontext 
Edward T Hall lade år 1976 fram sin teori att länder kan ha en hög & låg kontext i sin 
kommunikation (Kim et al., 1998, s. 508). Enligt Kim et al., (1998, s. 508) är teorin ett 
kontinuum som beskriver två extremer, antingen väldigt hög kontext eller väldigt låg 
kontext hos länder. Enligt Hall (1976, refererad i Kim et al., 1998, s. 509) har individer i 
ett land med hög kontext tendenser att vara djupare involverade i varandra och att man 
genom intimare relationer bildar en social hierarki. Vidare menar Hall (1976, refererad i 
Kim et al., 1998, s. 509) att resultatet av denna intimitet också gör att individer håller 
inne sina känslor och att kommunikation ofta bär ett större djup. I länder med låg 
kontext är individerna till större grad individualiserade, i vissa fall även främmande för 
andra, vilket Hall (1976, refererad i Kim et al., 1998, s. 509) menar gör att samhället i 
helhet har en mindre påverkan på individen och att kommunikationen sker på ett mer 
tydligt och rakt sätt. 
 
Hall (1976, refererad i Nishimura et al., 2008, s. 785) menar också att man i 
meddelanden som har hög kontext ofta hittar informationen antingen i den fysiska 
situationen som kommunikationen sker i eller att informationen är internaliserad i 
personen som kommunicerar meddelandet oavsett tal eller skrift. När det kommer till 
låg kontext menar Hall (1976, refererad i Nishimura et al., 2008, s. 785) att 
informationen och syftet med kommunikationen ofta framförs tydligt i själva språket, 
både skriftligt och muntligt. I dessa kulturer förväntar man sig även att få en förklaring 
om något är oklart (Nishimura et al., 2008, s. 785). Hall (1976, refererad i Nishimura et 
al., 2008, s. 785) förklarar att större delen av informationen i ett meddelande från en 
individ med låg kontext förväntas vara i själva meddelandet på ett tydligt sätt med 
anledningen till att kompensera för avsaknandet av kontext eller sammanhang. Detta är 
något som inte alls sker i lika stor grad i de kulturer som har hög kontext i sin 
kommunikation. I länder med låg kontext är kommunikationen karaktäriserad som 
direkt, linjär kommunikation med konstant användning av ord (Nishimura et al., 2008, 
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s. 785). Vidare beskriver Gudykunst & Ting-Toomey (1988, refererad i Nishimura et 
al., 2008, s. 785) kommunikationen i låg-kontext länder som direkt, precis, öppen och 
baserad på känslor med äkta intentioner. 
 
Länder med hög kontext tenderar ofta att vara stabila och enade men även långsamma 
att ändra på sig (Nishimura et al., 2008, s. 785). I hög-kontext kulturer är individer 
benägna att förlita sig på sin historia, sin sociala status, deras relationer men även andra 
saker som t.ex. religion (Nishimura et al., 2008, s. 785). I låg-kontext kulturer finns det 
större tendenser att individer är artiga och ställer frågor, medan det i en hög-kontext 
kulturer ofta kan ses som alldeles för personligt och ibland även stötande (Nishimura et 
al., 2008, s. 785). 

 
Figur 3. High & Low Context Cultures.  
En adaption av Hall (1990, refererad i Nishimura et al., 2008, s. 786) 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att länder med låg kontext tenderar att vara tydligare 
och rakare i sin kommunikation jämfört med de länder som har en hög kontext. De med 
hög kontext tenderar i sin tur att kommunicera sin vilja på ett mer indirekt sätt och 
kommunikationen har ofta en underliggande mening, även om man inte säger det rakt 
ut.  
 
Hall’s modell för hög och låg kontext i länder har dock blivit kritiserad. Cardon (2008, 
s. 410) menar att Hall inte gett en nog utförlig förklaring för den metod eller den analys 
han använt för att skapa sin modell. Cardon (2008, s. 410) anser också att Hall inte 
heller redogjort tillräckligt tydligt hur han valt att ranka kulturerna över det kontinuum 
som hans kontext-modell består av. Det är därför viktigt att man som forskare tar detta i 
beaktning när man använder teorin i sina studier. 

3.4 Organisation  

3.4.1 Organisationsstruktur 
Processen från förslag fram till beslut kan inom företag förklaras med organisationens 
struktur (Lindqvist et al., 2014, s. 46). De flesta stora företag har ett 
organisationssystem som visar på organisationens indelning i olika avdelningar och de 



	

	 24 

viktigaste ledningsfunktionerna (Lindqvist et al., 2014, s. 47). Med ledningsfunktion 
menas den organisationens typ av hierarki (Lindqvist et al., 2014, s. 47). Dessa 
organisationssystem kan se olika ut från företag till företag och valet av system kan bero 
på vilken typ av verksamhet företaget har (Lindqvist et al., 2014, s. 47). 
  
Företag som upplevs formella med en komplex organisation kan många gånger 
förklaras som mycket byråkratisk (Lindqvist et al., 2014, s. 49). Detta är ett uttryck som 
används vid upplevelsen att en organisation är krånglig, stel och fyrkantig (Lindqvist et 
al., 2014, s. 49). Ordet byråkrati betyder ursprungligen kontorsstyre, i 
organisationssammanhang menas den struktur och de uppsatta regler som finns inom 
organisationen (Lindqvist et al., 2014, s. 49). 
  
Struktur kan delas in i formell och informell (Lindqvist et al., 2014, s. 47). Med formell 
struktur avses normalt de huvudregler som finns inom en organisation med hänsyn till 
arbetsindelning och styrning (Lindqvist et al., 2014, s. 47). De formella reglerna har 
alltså som syfte för ledningen att styra arbetsprocesserna (Lindqvist et al., 2014, s. 47). 
Med informell struktur menas den sociala konstruktionen, gemenskap relationer och 
samarbete (Lindqvist et al., 2014, s. 48). Den informella strukturen består alltså av de 
normer som skapats av arbetarna i organisationen (Lindqvist et al., 2014, s. 48). Valet 
av vilket formell struktur en företagsledare ska använda sig av styrs ofta av målet med 
verksamheten (Lindqvist et al., 2014, s. 54). Den formella strukturen kan betraktas som 
ett medel till att nå målet och är schemat över hur aktiviteterna ska styras (Lindqvist et 
al., 2014, s. 54). 
  
Arbetsdelningen inom organisationer kan delas in som horisontell eller vertikal 
(Lindqvist et al., 2014, s. 55). Med horisontell indelning menas att arbetsprocesser 
sammankopplas på operationell nivå medan vertikal indelning i stora drag styrs och 
koordineras hierarkiskt av företagsledaren (Lindqvist et al., 2014, s. 55). Med hierarki i 
organisationer menas befogenheten och rätten att fatta vissa typer av beslut (Lindqvist 
et al., 2014, s. 55). Vidare kan arbetsdelningen vara indelad i skikt och grupper 
beroende på verksamhetens storlek och arbetsuppgifterna uppdelade i grupper 
(Lindqvist et al., 2014, s. 55). Dessa kan organiseras olika beroende på den faktiska 
verksamheten (Lindqvist et al., 2014, s. 55).  
 
De fyra vanligaste grupperingarna är enligt produkt, funktion, kund och geografiskt 
område varav funktion anses vara den vanligaste, med det förekommer också att 
organisationer kombinerar dessa grupperingar (Lindqvist et al., 2014, s. 56; Burton et 
al., 2014, s.64). Denna gruppering avspeglar företagets konstruktion och 
organisationens struktur (Burton et al., 2011, s. 59). Konstruktionen talar om hur 
företagets aktiviteter är fördelade samt indikerar på dess formella 
kommunikationsmönster (Burton et al., 2011, s. 59). Vidare kan valet av struktur bero 
på hur specialiserade verksamhetens funktioner är och produkten eller 
kundorienteringen, se bilaga 1 (Burton et al., 2011, s. 60). 
 
Strukturer är ett brett forskat område inom organisationsteorier för att och det har vitt 
argumenteras för att vara en bestämmande faktor i hur beslut fattas inom organisationer 
(Lindqvist et al., 2014, s 46). Analysera en organisations formella struktur är därmed en 
betydande del i försöket att förstå hur kommunikationen inom och mellan företag 
fungerar (Lindqvist et al., 2014, s 46). Dock bör det beaktas att organisationer också 
innefattar informella strukturer som inte är lika enkla att tolka och att 
organisationsstrukturer är föränderliga (Burton et al., 2011, s. 60).  
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Enkel struktur 
Företag med enkel struktur är vanligt bland mindre företag som har endast har en 
inriktning på sin verksamhet, inte har några specialiserade funktioner eller stort utbud 
av produkter eller servicetjänster (Burton et al., 2011, s. 61). Både arbetsuppgifterna och 
koordinationen av dessa är gjorda av företagsledaren (Burton et al., 2011, s. 61). Denna 
konstruktion av struktur är flexibel men ofta inte särskilt produktiv eller effektiv då 
företagsledaren är här både den som fattar beslut och sköter kontakten med kunder 
(Burton et al., 2011, s.61). Denna struktur är vanlig bland nystartade företag, 
svårigheten här är utveckla strukturen i organisationen allt efter att företaget växer (se 
bilaga 1; Burton et al., 2011, s. 61). 
 
Funktionsstruktur 
Den funktionella konstruktionen av struktur har specialiserade funktioner i sin 
organisation men fortfarande ett smalt utbud av produkter eller servicetjänster (Burton 
et al., 2011, s. 63). 
Funktionsstruktur är därmed vanligt bland företag med en specialiserad inriktning på sin 
verksamhet (Burton et al., 2011, s. 63). Denna typ av struktur är något mer komplex och 
innefattar avdelningsansvariga med specificerade avdelningar där de anställda har en 
väl definierade arbetsuppgifter (Burton et al., 2011, s. 63). Företagsledaren är här 
fortfarande det beslutande organet i organisationen och den som all information passerar 
och koordinerar därefter aktiviteterna till avdelningsansvariga (Burton et al., 2011, s. 
63). 
 
Divisionsstruktur 
En divisions konstruerad struktur har ett stort fokus på orienteringen av produkten eller 
servicetjänsten men enkla funktioner i organisationen (Burton et al., 2011, s. 65). 
Fokuset här är alltså inte så mycket på specialisering utan mer på levereringen ut till 
kund utav företagets produkt eller tjänst (Burton et al., 2011, s. 65). Här är alla 
avdelningar självständiga och agerar som separata enheter (Burton et al., 2011, s. 66). 
Graden av koordination från företagsledningen är begränsad och kan se olika ut från 
företag till företag (Burton et al., 2011, s. 66). 
 
Matrixstruktur 
En organisationsstruktur med matrixkonstruktion har både specialiserade funktioner och 
ett stort utbud av produkter eller tjänster (Burton et al., 2011, s. 68). En 
matrixkonstruktion innefattar alltså både en funktions- och divisions indelad hierarki 
(Burton et al., 2011, s. 68). Företagsledningen är ansvarig för båda avdelningar men 
däremot inte delaktiga i det operationella arbetet utan har som syfte att vara ansvariga 
över helheten i verksamheten (Burton et al., 2011, s. 68). Denna konstruktion av 
organisation kan vara väldigt flexibel att processa ny information och anpassa snabba 
förändringar, men kan också vara varken produktiv eller effektiv om koordineringen 
inte fungerar (Burton et al., 2014, s. 71). Denna typ av struktur kan fort leda till 
konflikter om prioriteringar, exempelvis hur resurser ska allokeras mellan 
avdelningarna (Burton et al., 2014, s. 71). 
 
Centraliserad & decentraliserad struktur 
En organisationsstruktur kan vara mer eller mindre centraliserad alternativt 
decentraliserad (Lindqvist et al., 2011, s. 60). Med en centraliserad struktur menas att 
beslutsbefogenhet koordineras utefter aktiviteterna i organisationen (Lindqvist et al., 
2011, s. 60). Centralisering gör det enklare för företagsledare att hålla organisationen i 
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en fast riktning samt hålla reda på resurserna i respektive funktion (Lindqvist et al., 
2011, s. 60). Med att vidta en decentraliserad struktur menas att delegera ut uppgifter 
och befogenhet att fatta beslut till nedre nivåer i organisationer (Lindqvist et al., 2011, s. 
60). Man lossar alltså på greppet om den hierarkiska strukturen och ger mer frihet under 
ansvar (Lindqvist et al., 2011, s. 60). 
 
Processer 
Som en del av en organisationsstruktur finns processer som är knutna till olika 
aktiviteter inom och utom företaget (Lindqvist et al., 2014, s. 229). Organisationer är 
ständigt i rörelse, vilket innebär att organisationer genomgår många förändringar över 
tid. Många beslutsprocesser är knutna till organisationsstrukturen (Lindqvist et al., 
2014, s. 230). Tidigare forskning har visat på att beslutsprocesser är svårt att avgränsa 
som en egen process, utan är beroende av andra organisationsprocesser såsom 
konflikthantering, struktur och kommunikation (Lindqvist et al., 2014, s. 230). Hur 
beslut fattas kommer därmed antas som en del av strukturen och kulturen i 
organisationen.  

3.5 Kommunikation  

3.5.1 Kommunikationsprocess 
Den generella kommunikationsmodellen utgår från tre element, sändare- budskap- 
mottagare (se bilaga 2; Lindqvist et al., 2014, s. 169). Denna modell har som grund tre 
faser och kan vidare byggas ut samt påverkas av olika faktorer beroende på 
verksamhetens komplexitet (Lindqvist et al., 2014, s. 170). I första fasen formar 
sändaren sitt meddelande och kallas för inkodning (Lindqvist et al., 2014, s. 169). 
Därefter ska meddelandet nå mottagaren via en kanal, muntligt eller skriftligt genom 
annat kommunikationsmedel såsom mejl (Lindqvist et al., 2014, s. 169).  
 
I andra fasen ska mottagaren ta emot meddelandet och tolka det budskap i meddelandet 
som sändaren skapat och kallas för avkodning (Lindqvist et al., 2014, s.169). Eftersom 
sändarens tankar och slutsatser inte kan direkt avläsas är det härmed viktigt att sändaren 
har formulerat meddelandet på ett så sätt att mottagaren förstår budskapet (Lindqvist et 
al., 2014, s. 169). 
 
I tredje fasen ska sändaren åter ta kontakt med mottagaren för att försäkra sig om att 
meddelandet nått fram och få feedback och kallas för återkoppling (Lindqvist et al., 
2014, s. 169). Denna återkoppling och feedback argumenteras av Lindqvist et al., (2014, 
s. 169) som avgörande för att undvika skada i en affärsrelation på grund av 
missförstånd. Ändå är detta steg bortglömt i deras teoretiska modell (se bilaga 2). 
 
Problemet med kommunikation är att sändaren inte kan vara 100 procent säker på att 
mottagaren har förstått budskapet i meddelandet (Lindqvist et al., 2014, s. 171). 
Missuppfattningar är vanliga, inte minst då budskapet ska förmedlas genom flera led 
(Lindqvist et al., 2014, s. 171). Ju fler led desto större risk för att budskapet förvrängs 
innan det når mottagaren (Lindqvist et al., 2014, s. 171). Kommunikation utgör grunden 
i organisationer (Lindqvist et al., 2014, s. 171). Detta är många företagare i praktiken 
medvetna om, trots detta finns det få forskare som intresserat sig på 
kommunikationsteori (Lindqvist et al., 2014, s. 171).  
 
Baserat på den generella kommunikationsmodellen (se bilaga 2) och det identifierade 
kommunikationsmönstret i problembakgrunden har en modifierad modell utformats (se 
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figur 4). Notera att samtliga i denna triangel skulle kunna vara sändare, mottagare och 
förmedlare. Vi har dock valt att i denna studie endast undersöka vidare hur 
kommunikationen fungerar med Entreprenören som sändare. 

 
 
Figur 4, Kommunikationsmodell.  
En adaption av Lindqvist et al., (2014, s. 169) på kommunikationsmönstret mellan 
Entreprenören och dess kunder. 
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3.6 Sammanfattning 
Med bakgrund till cultural sensemaking kommer Entreprenörernas kunskapsnivå och 
tidigare erfarenheter att undersökas. Vidare har detta begrepp diskuterats med avsikt att 
efter vidare undersökning av Entreprenörens beteende i en interkulturell kommunikation 
kontext kunna förklara huruvida Entreprenören använder sig av kulturella scheman i 
kommunikationen med sina kunder. 
 
För att kunna undersöka och förklara kundernas kulturella skillnader kommer GLOBE-
studien med bakgrund av Hofstede´s kulturella dimensioner att användas. Dessa studier 
är väl använda i tidigare studier vid undersökning av hur beteenden med bakgrund till 
kulturella skillnader beroende på nationalitet visar sig i organisationer. Dessa teorier 
kommer därmed att användas för att kunna analysera kundens beteenden utifrån 
Entreprenörens upplevelser. 
Vidare har Hall´s koncept om hög och låg kontext i kulturer inkluderats under 
ämnesområdet kultur för att kunna undersöka och förklara direkt och indirekt 
kommunikationsbeteende.  
 
Eftersom hur kommunikation styrs inom en organisation till stor del kan bero på hur 
strukturen i ett företag ser ut har fyra vanliga typer av organisationsstruktur presenterats. 
Detta avsnitt har vidare kompletterats med hur en organisations nivå av byråkrati, 
hierarki och centralisering kan vara en beroende faktor i beslutsprocessen. Detta 
ämnesområde har för avsikt att översiktligt kunna jämföra Entreprenören och kundens 
organisationsstruktur för att sedan diskutera hur skillnader i dessa typer av strukturer 
påverkar kommunikationsprocessen. 
 
Slutligen har samtliga av de presenterade teorierna huvudsyftet att senare kunna förklara 
hur skillnader i kultur och organisationsstruktur påverkar kommunikationen mellan 
Entreprenören och kunden. Vidare så är syftet att undersöka om det finns faktorer som 
påverkar kommunikationen mer eller mindre och vad det kan bero på.  
 
Därmed har det identifierade kommunikationsmönstret (se figur 1) diskuterats 
tillsammans med hur den generella kommunikationsmodellen ser ut (se figur 4) för att i 
senare del av denna studie kunna diskutera identifierade faktorer påverkande detta 
kommunikationsmönster.  
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4 Studiens praktiska genomförande  
I detta kapitel beskriver vi utförandet av undersökningen. Inledningsvis redogör vi för 
valet att använda oss av en kvalitativ undersökning för att besvara studiens problem 
och syfte, därefter beskrivs den utvalda målgruppen som är representativ för studien 
samt förarbetet inför intervjuerna. Avslutningsvis beskrivs insamlingen av data samt en 
diskussion kring de etiska principerna.  

4.1 Kvalitativ undersökningsmetod 
Utifrån studiens problembakgrund och syfte vill vi, utifrån entreprenörernas perspektiv 
undersöka kommunikationsprocessen mellan de lokala biltestföretagen och deras 
kunder. Detta kan hjälpa oss att skapa en förståelse för hur kommunikationen ser ut 
idag, hur processen ser ut och vilka skillnader i kultur och organisationsstruktur som 
upplevs som de mest påverkande faktorerna. För att genomföra detta har vi valt att 
använda oss av en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av semistrukturerade 
intervjuer. Detta finner vi lämpligast att göra eftersom vi är intresserade av människors 
beteenden, upplevelser och värderingar.	 Som tidigare nämnt i kapitel 2.4 hävdar 
Bryman & Bell (2017, s. 58) att man i kvalitativa undersökningar lägger större vikt vid 
både betydelser och ord, snarare än kvantifiering av data. Enligt Bryman & Bell (2017, 
s. 63) passar en kvalitativ studie bra om man som forskare är intresserad av världsbilden 
hos individer i en viss social grupp eftersom man med just kvalitativa data fångar 
respondenternas uppfattningar och tolkningar av den verklighet vi lever i. 

4.1.1 metod för datainsamling 
Med anledning av att undersöka just vilka skillnader i kultur och organisationsstruktur 
som Entreprenören upplever påverkar verksamheten mest har vi valt att utföra en 
kvalitativ undersökning i form av semi-strukturerade intervjuer. Vi har valt detta 
tillvägagångssätt eftersom vi vill att respondenten ska få ha en större frihet i sina svar. 
Denna typ av intervju är en så kallad icke standardiserad intervju (Saunders et al., 2012, 
s. 374). Semistrukturerade intervjuer kan också användas för att samla in data som 
vanligtvis utvärderas kvalitativt (Saunders et al., 2012, s. 374). Saunders et al., (2012, s. 
374) menar att denna typ av intervju kan hjälpa forskare att inte bara förstå vad och hur, 
utan även varför vissa saker sker. Vid utförandet av semistrukturerade intervjuer utgår 
intervjuaren från en lista med olika teman och eventuella frågor som är av vikt för 
forskningen (Saunders et al., 2012, s. 374). Saunders et al., (2012, s. 374) menar dock 
att dessa frågor och teman kan användas i varierande form beroende på intervjun. Det är 
även möjligt att frågor ej används alls samt att frågor kan tillkomma beroende på åt 
vilket håll intervjun går (Saunders et al., 2012, s. 374). 
 
Vi anser att semistrukturerade intervjuer kan ge oss en djupare förståelse för hur 
kommunikationsprocessen ser ut mellan entreprenörerna och deras kunder eftersom vi 
låter respondenten svara mer fritt i jämförelse med strukturerade intervjuer. Vidare så 
öppnar denna intervjuform upp möjligheten att ställa följdfrågor för att få svar på varför 
vissa saker i kommunikationen upplevs problematiska. Med semistrukturerade 
intervjuer får vi också möjligheten att sondera och ställa följdfrågor om uttryck som en 
respondent kan tänkas använda, vilket ger ett ytterligare djup till den data man samlar 
in. Saunders et al., (2012, s. 374) menar att detta också kan leda till ytterligare 
diskussioner med respondenten om områden som man inte tidigare tänkt på.  
 
En nackdel med intervjuer som datainsamlingsmetod är att det finns en risk att 
respondenterna blir påverkade av intervjuaren. Detta kan leda till mindre sanningsenliga 
svar från respondenten. Även Saunders et al., (2012, s. 378) menar att en intervjuares 
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sätt att uppträda och ställa frågor påverkar respondenterna och därmed påverkar den 
data som samlas in. Vi är medvetna om att denna risk finns, dock menar Bryman & Bell 
(2017, s. 456) att det är en mindre risk att intervjuaren påverkar respondentens 
världsbild om man är något mer ostrukturerad i sin intervjuform. Eftersom vi valt att 
utföra semistrukturerade intervjuer anser vi att risken för att vi ska påverka 
respondenten är relativt låg, i jämförelse om man hade gjort en helt strukturerad intervju 
där frågor och samtalsämnen inte är lika öppna. 

4.2 Pilotstudie 
En pilotstudie kan användas i syfte att säkerställa så att de utformade frågorna till 
huvudsakliga datainsamlingen besvarar det studien ämnar att undersöka, att det inte 
finns risk för att frågorna är otydliga och misstolkas av respondenten eller leder till 
bortfall av svar (Bryman & Bell, 2017, s. 452). En pilotstudie kan också ha syftet att 
pröva problemformuleringar inför den kommande undersökningen för att förstärka 
kvaliteten på data (Bryman & Bell, 2017, s. 452). I vårt fall hade pilotstudien syftet att 
pröva vår problembakgrund inför de kommande intervjuerna.  
 
Som urval för pilotstudie valdes två företag verksamma inom biltestindustrin i 
Arjeplogs kommun. Urvalet representerades av två respondenter med befattningen VD 
och en med befattningen operativ chef. Pilotintervjuerna ägde rum i respektive 
företagslokaler vilket också gav möjlighet till en presentation av verksamheten i 
praktiken. Intervjuerna började med att vi som forskare presenterade oss som person för 
att sedan presentera kort bakgrund om vår akademiska bakgrund och vårt uppdrag att 
skriva examensarbete inom företagsekonomi. Vidare presenterade vi vårt valda 
forskningsområde, interkulturell kommunikation. Därefter fortgick samtalet i en 
diskussion där respondenterna delade med sig av roliga minnen och exempel på 
svårigheter i den operativa verksamheten som baserades på kulturella skillnader. Dessa 
pilotintervjuer pågick totalt cirka en timme och avslutades med ett tack på återseende.  
 
Med hjälp av muntligt insamlad data från pilotintervjuerna kunde senare en 
problemdiskussion formuleras. Förutom att pröva vår problembakgrund gav 
intervjuerna oss som forskare en insikt för vikten av struktur i för att inte riskera att 
hamna i diskussioner utanför ämnet, vilket vi har haft med oss i åtanke inför 
förberedelserna inför de kommande intervjuerna. 

4.3 Urval 
En studies urval kan delas in i sannolikhetsurval och icke- sannolikhetsurval (Bryman & 
Bell, 2011, s.190). Vid ett sannolikhetsurval sker urvalet slumpmässig medan urvalet 
sker målstyrt vid ett icke- sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2011, s.190). Syftet med 
vår studie är att utifrån Entreprenörernas perspektiv undersöka hur 
kommunikationsprocessen mellan de lokala biltestföretagen och deras kunder ser ut i 
dag samt analysera och beskriva deras skillnader i kultur och organisationsstruktur. Vi 
vill utöver detta analysera och beskriva hur dessa kulturella och strukturella 
skillnader påverkar den interkulturella kommunikationsprocessen. För att besvara syftet 
har därmed har ett målstyrt urval gjorts. Med målstyrt urval menas att forskaren valt ut 
de deltagare som speglar målgruppen bäst (Bryman & Bell, 2011, s.452). Som kriterium 
vid valet av deltagare stod företag med lång erfarenhet i branschen och kunder med 
både enskilda och gemensamma nationaliteter. Utifrån dess kriterier representeras 
studiens målgrupp av tre aktörer inom biltestverksamheten i Arjeplogs kommun (se 
tabell 1).  
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Tabell 1, Översikt respektive företags kundnationaliteter. 
	
Företag A Företag B Företag C 
Tjeckien Österrike England  
Italien Japan Tyskland  
Spanien USA  
Frankrike Kina  
England  Indien  
Tyskland Spanien  
Sverige Frankrike  
 England  
 Tyskland  
 Korea  
	

Tabell 2, Översikt respektive företags gemensamma kundnationaliteter. 
	
Företag A & B  
Spanien  
Frankrike  
Företag A, B & C 
England 
Tyskland 
  
Företag A, B & C har liknande verksamheter, varit verksamma sedan lika många år 
tillbaka men arbetar till skillnad från varandra med olika kunder. Däremot har några av 
kunderna liknande nationaliteter (se tabell 2). Detta urval har gjorts utifrån våra egna 
efterforskningar och kunskaper om branschen. Vidare har urvalets delats in i två 
grupper, VD och av denne utvald nyckelperson i företaget då det kommer till 
kommunikationsansvar med kunderna (tabell 3). Att hitta ett urval som är stort nog och 
samtidigt representativt för hela populationen kan i många fall vara svårt (Bryman & 
Bell, 2005, s.100). Vi anser dock detta urval vara gott nog som empiriskt underlag trots 
den begränsade bredden på urvalet med tanke på vår geografiska avgränsning (se 
kapitel 1.7) och det begränsade antalet aktörer som finns verksamma inom denna 
industri.  

Tabell 3, Översikt urval och respondenter. 
 
Företag A VD 

Operativ chef 
Företag B VD 

Operativ chef 
Företag C  VD 

 
Varje respondent kontaktades först per telefon för förfrågan till intervju, därefter 
skickades ett informationsbrev ut via mejl (se bilaga 4). I detta informationsbrev 
beskriver vi syftet med studien för att ge respondenten en tydlig bild av vårt intresse att 
intervjua denne och delger praktisk information såsom planerad tidsåtgång avslutandes 
med en kort upplysning om studiens etiska principer i enlighet med informationskravet 
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(se kapitel 4.6; Bryman & Bell, 2017, s. 141), som senare kommer att upprepas mer 
omfattande för respondenten vid intervjun.  

4.4 Datainsamling 

4.4.1 Förberedelse inför datainsamling  
För en lyckad intervju är det viktigt med en noggrann förberedelse (Saunders et al., 
2012, s.384). Det är viktigt att vara påläst inför intervjuerna och ha en god kunskap om 
sitt forskningsområde (Saunders et al., 2012, s. 384). Inför intervjuerna har därför en 
teoretisk modell bestående av de teorier som studien avses grundas på noga beskrivits 
(se kapitel 3). Vidare är det också viktigt att vara påläst på det urval som kommer 
undersökas inför intervjuerna (Saunders et al., 2012, s. 384). Då det kommer till detta 
anser vi oss vara väl pålästa med tanke på vår egen erfarenhet om branschen genom 
tidigare arbetslivserfarenheter och personlig bakgrund (se kapitel 2.1). Som 
komplettering har vi besökt företagens respektive hemsida och läst aktuella 
nyhetsartiklar om branschen. God kunskap både om forskningsområdet och ämnet är 
viktigt för att känna självförtroende och ge ett intryck av självsäkerhet inför sina 
respondenter under intervjun (Bryman & Bell, 2017, s. 459). 
 
För att få struktur på datainsamlingen har en intervjuguide utformats (se bilaga 5, tabell 
4). Enligt Bryman & Bell (2017, s. 459) kan själva termen intervjuguide stå för en kort 
minneslista med ämnen som skall beröras under en ostrukturerad intervju. När det 
kommer till semistrukturerade intervjuer tenderar denna lista att innehålla olika 
frågeställningar som ska beröras under intervjun (Bryman & Bell, s. 459). Syftet med 
intervjuguiden är att ge forskarna stöd under intervjun. Intervjuguiden kan även göras 
med grafiska påminnelser, den behöver alltså inte vara i skrift (Bryman & Bell, 2017, s. 
459).  
 
När man skapar en intervjuguide är det viktigt att ha en struktur för de teman och frågor 
man ämnar behandla (Bryman & Bell, 2017, s. 460). Vidare är det viktigt att man 
formulerar både de teman och frågor som man ämnar behandla på ett sådant sätt att de 
ger svar på undersökningens frågeställningar (Bryman & Bell, 2017, s. 460). Vår 
intervjuguide är därmed utformad i huvudämne och delämne baserade på vår teoretiska 
referensram. Dessa teorier har alltså fått utgöra grunden i intervjuguidens struktur. Detta 
i syfte för att senare kunna koppla och jämföra insamlade data till teorierna i linje med 
studiens deduktiva forskningsansats. Vidare har teorierna använts som stöd för vid 
utformningen av frågorna.   
 
Vid formulering av frågor är det viktigt att man använder sig av ett lättförstått språk så 
att de ger ett tydligt svar på undersökningens frågeställningar (Bryman & Bell, 2017, s. 
460). Bryman & Bell (2017, s. 460) betonar också vikten av att inte ställa frågor som 
anses vara ledande till respondenterna. Frågorna som utformats i vår intervjuguide har 
tre typer av kategorier: Ja/nej frågor, Ja/nej frågor med öppen följdfråga och öppna 
frågor. De kursiva frågorna i intervjuguiden innebär följdfrågor. Med denna 
kombination av frågor hoppas vi som forskare att få konkreta svar men med ett mer 
djup. Vid utformningen av frågorna har vi tänkt utifrån teori; vad skulle respondentens 
svar kunna vara på frågan? vad får vi ut för information med frågan? vad vill vi 
undersöka med frågan? kommer frågan att besvara vår frågeställning? Utifrån denna 
utvärdering av varje fråga anser vi samtliga användbara. Som kompletterande underlag 
till intervjuguiden användes tabell 1 i syfte att metodiskt kunna fråga respondenterna 
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om hur de upplever skillnader i kultur och organisationsstruktur mellan deras olika 
kundgrupper.  
 
Efter att ha utformat intervjuguiden testades den genom att vi läste upp frågorna högt 
för varandra. Detta för att känna efter att vi var bekväma med frågornas utformning och 
att meningsuppbyggnaderna kändes korrekta. Vi försökte också att föreställa oss vad 
respondenten skulle kunna svara och eventuella följdfrågor specifika för varje fråga 
samt generella följdfrågor såsom: Vilka kunder är mer eller mindre utmärkande i 
frågan? Vad tror ni det beror på? Hur påverkar det er i verksamheten? Dessa är i 
intervjuguiden markerade med kursiv text (se bilaga 5, tabell 4). 

4.3.2 Utförande av datainsamling 
Samtliga intervjuer gjordes på respondenternas respektive arbetsplats i en lugn och 
avskild miljö. Att intervjuerna hölls på respektive arbetsplats gjorde det även möjligt för 
oss att få göra företagsbesök. Detta gav oss en insikt i företagens verksamheter vilket 
också gav en ökad förståelse till respondenternas svar på våra frågor. Respondenterna 
var mycket välkomnande och vi kunde känna oss bekväma under hela intervjun. 
Samtliga hade många års erfarenhet inom branschen och delade glatt med sig av sina 
erfarenheter om kulturella skillnader som de samlat på sig genom sina kunder under 
dessa år. Innan vi började med intervjun så upprepade vi informationsbrevet (se bilaga 
4) inför respondenten, detta för att påminna respondenten om att de kommer vara 
anonyma, att intervjun är frivillig och att det går bra att avbryta den när som helst. 
Avslutningsvis frågade vi respondenten om det gick bra att spela in intervjun, varpå alla 
svarade ja. Att spela in intervjun gav oss möjligheten att ha en mer avslappnad intervju 
där ingen av oss antecknade utan kunde ägna full uppmärksamhet åt att lyssna på 
respondenten. Som uppvärmning på intervjun hade vi en första fråga där respondenten 
uppmanades att berätta lite kort om sin verksamhet och deras kunder. Svaren på denna 
fråga kom senare inte att transkriberas i Empirin utan hade endast syftet att initiera 
intervjun samt ge oss en bättre bild av just deras verksamhet.  
 
Första intervjun tog betydligt längre tid än det efterföljande intervjuerna (se tabell 5). 
Detta tror vi beror på att vi utstrålade en viss nervositet trots förberedelser. Intervjun 
bestod av många konstpauser mellan frågorna, vissa frågor kom i oordning eller 
formulerades om muntligt på grund av att vi missat dem och vi hade svårigheter med att 
spontant formulera följdfrågor som inte var ledande. Till nästkommande intervju 
ändrade vi vår strategi till att följa vår intervjuguide mer strikt och läsa huvudfrågorna 
innantill. Vi delade även upp vem som frågar om vad; introduktion, frågor och avslut. 
Sedan hjälptes vi åt med följdfrågor och fylla i varandra när så behövdes. Detta 
fungerade bra och resterande intervjuer gick betydligt smidigare. Under den första 
intervjun upptäckte vi att en av våra frågor upplevdes som obekväm och svår att svara 
på (se bilaga 5, tabell 4, fråga 8), denna fråga valde vi därför att utesluta helt och hållet i 
fortsättningen. 
 
Som avslutning på intervjun tackade vi för att de tagit sig tiden att bidra med sina 
erfarenheter, att de är välkomna att återkomma om några frågor skulle uppstå i 
efterhand. Vidare informerade vi om att arbetet kommer finnas till hands att läsa om ca 
två månader om man så önskar. 
 
För att bevara respondenternas anonymitet men samtidigt göra det enkelt för läsaren att 
följa med i Empirin, där samtliga respondenters svar sammanställts till ett resultat har 
respondenterna kodats med fiktiva namn där första bokstaven anger vilka respondenter 
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som tillhör samma företag (se tabell 5). Vidare anger de kortare namnet att 
respondenten har en högre position i verksamheten än den ande. 

Tabell 5, Översikt kodade respondenter. 
 
Respondent Datum Tid 

André  2019-04-09  57 minuter 

Andreas  2019-04-11  47 minuter 

Bert  2019-04-12  34 minuter 

Berit  2014-04-15  45 minuter  

Calle  2019-04-11  38 minuter 

 

4.3.3 Bearbetning av insamlad data 
Kvalitativa intervjuer genererar generellt ett brett och detaljerat datamaterial vilket kan 
göra valet av hantering avgörande (Bryman & Bell, 2011, s. 574). För insamlingen av 
data användes i huvudsak ljudinspelning som verktyg (se kapitel 4.3.2.). Denna data har 
sedan bearbetats genom transkribering. Med transkribering menas att en muntlig 
intervju skrivs ned ord för ord, vilket är en vanlig metod vid kvalitativ forskning 
(Saunders et al., 2012, s. 550).  Enligt Bryman & Bell (2017, s. 465) har transkribering 
av intervjuer många fördelar. Bland annat så underlättar återspelning av intervjuer 
analysen av vad människor har sagt och man kan även bemöta anklagelser om att 
studien har blivit påverkad av forskaren och dennes fördomar eller värderingar (Bryman 
& Bell, 2017, s. 465). Vidare gör transkriberingen att man kan använda den insamlade 
informationen flera gånger och även i andra syften än vad man ursprungligen hade 
tänkt, till exempel framtagande av nya teoretiska idéer (Bryman & Bell, 2017, s. 465). 
För bearbetning av det insamlade materialet användes programmet Express Scribe, detta 
verktyg gav möjligheten att noggrant transkribera och sortera det insamlade materialet. 
 
För vidare bearbetning av intervjudata vid kvalitativa undersökningar är tematisk analys 
en vanlig metod vid kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2011, s. 624). Metoden 
innebär att man delar in det insamlade datamaterialet i teman (Bryman & Bell, 2011, s. 
624). Dessa teman identifieras genom att analysera materialet och koppla det till olika 
ämnesområden (Bryman & Bell, 2011, s. 624). För att förenkla denna process delade vi 
in frågorna i intervjuguiden tematiskt i ämnen och delämnen. Materialet har ändå 
noggrant analyserats för att identifiera eventuellt material som skulle kunna besvara fler 
ämnen än det på förhand tilltänkta ämnet i vår analys. Våra teman är: cultural 
sensemaking, kommunikation, organisation och kultur. Dessa teman är samma ämnen 
som finns i vår intervjuguide (se bilaga 5, tabell 4). 
 
Denna tematiska analys har gjorts i syfte att effektivt kunna analysera materialet som ett 
hjälpmedel till att i senare kapitel enklare kunna identifiera samband mellan teori och 
insamlat material. I många fall innehåller inte hela intervjun information som är av vikt 
för undersökningen och man kan i det fallet välja att endast transkribera delar av 
intervjun eftersom forskaren redan i det skedet inser att vissa delar inte är relevanta 
(Bryman & Bell, 2017, s. 469). Denna analys har därmed bidragit till att kunna sortera 
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ut material som inte är relevant eller inte besvarar vår frågeställning. Enligt Bryman & 
Bell (2017, s. 466) brukar forskare som utför kvalitativa studier vara intresserad av både 
det intervjupersonen säger men även hur de säger det. När man transkriberar kan man 
välja att göra en selektiv transkribering. Därmed har information som inte ansetts ha 
med ämnet eller forskningsområdet att göra uteslutits. Detta medför dock en risk att 
man som forskare missar något som kan vara av betydelse för studien (Bryman & Bell, 
2017, s. 496). 

4.4 Etik 
Eftersom etiska frågor blir aktuella under flera olika faser i en företagsekonomisk 
undersökning är det viktigt att följa etiska regler och riktlinjer under hela processen. 
Bryman & Bell (2017, s. 141) nämner sex regler, krav och principer som gäller för 
bland annat svensk forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- 
och anonymitetskravet, nyttjandekravet, falska förespeglingar och slutligen att 
deltagarna inte ska ta skada av undersökningen. Informationskravet handlar om att 
forskare skall informera personer som berörs av undersökningen om dess syfte (Bryman 
& Bell, 2017, s. 141). Vidare ska berörda personer också få information om 
undersökningens olika moment (Bryman & Bell, 2017, s. 141). Genom att skicka ut 
informationsbrev i god tid innan intervjuerna kunde samtliga respondenter ta del av 
studiens syfte och praktisk information om undersökningens tillvägagångssätt. 
Samtyckeskravet innebär att respondenterna ska veta om att deras deltagande i 
undersökningen är frivilligt och att de kan välja att avbryta undersökningen när de 
själva skulle vilja (Bryman & Bell, 2017, s. 141). Innan start av intervjun informerades 
respondenterna om att de när som helst kunde avbryta intervjun.  Konfidentialitets- och 
anonymitetskravet är att alla uppgifter om respondenter som ingår i undersökningen ska 
handskas med största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall bevaras så att 
oberättigade personer inte ska kunna komma åt dessa (Bryman & Bell, 2017, s. 141). 
Respondenten informerades om att dennes medverkan kommer vara anonym både i 
informationsbrevet (se bilaga 4) och innan start av intervjun. Vidare har dennes 
anonymitet bevarats genom att svaren från intervjun samt företagets namn kodats (se 
tabell 5). Nyttjandekravet handlar om att man inte får använda uppgifter och 
information som samlats in om enskilda personer i annat syfte än forskningssyfte 
(Bryman & Bell, 2017, s. 141).  Efter avslutade intervju informerades respondenten om 
att inspelat material endast kommer att användas för transkribering och därefter raderas. 
Enligt Bryman & Bell (2017, s. 141) får man som forskare inte får ge respondenterna 
vilseledande eller falsk information om undersökningen och slutligen skall inte 
deltagarna ta någon skada av undersökningen. För att visa på pålitlighet avslutades varje 
intervju med att respondenten var välkommen att återkomma om några frågor skulle 
uppstå och att denne om inte annat kommer ges möjlighet att senare ta del av studien. 
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5. Empiri  
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet indelat i avsnitt utifrån 
intervjuguiden som i sin tur har tematiserats i linje med den teoretiska referensramen 
(se bilaga 5, tabell 4).  

5.1 Kultur 

5.1.1 Hur skiljer sig era kunder i framförhållning och planering? 
Samtliga Entreprenörer och respondenter har tyskar som kunder och de anser även att 
det är tyskar som är mest strukturerade när det kommer till framförhållning och 
planering. André och Bert nämner också att de upplever att det finns skillnad inom 
Tyskland beroende på vilket företag och från vilket område i Tyskland de kommer från. 
André anser att företag från södra Tyskland, t.ex. München är mer avslappnade i sin 
framförhållning och planering än vad t.ex. företag från Stuttgart är. Bert nämner att 
företag som är belägna mer norrut i Tyskland har en annan mentalitet än vad företag i 
södra Tyskland har. Även han anser att dessa företag är mer strukturerade och 
välplanerade än vad företag i södra Tyskland är. En respondent, Andreas, anser att 
koreaner och indier tillhör den grupp av kunder som är minst välplanerad medan 
Japaner är bland de mest välplanerade. Vidare så ansågs även Japaner planera 
långsiktigt i jämförelse med indier som är något mer kortsiktiga. Andreas svarade att 
indier har en extrem byråkrati som krånglar till saker och ting samt att den 
administrativa tiden för att få deras projekt att hända från A till Ö är mycket mer 
krävande och kostar väldigt mycket för företaget. 
 
”Tyskarna är ju då precis som man alltid har trott, de är exakta och enligt scheman och 
de har planerat det mesta. Så har vi upplevt det hela tiden” – André om vilka kunder 
som är välplanerade 
 
Respondenten Berit anser att engelsmän också är väldigt strukturerade medan spanjorer 
tenderar att vara lite blandade. Vidare anser hon också att deras svenska gäster är 
betydligt mindre strukturerade än vad deras tyska gäster är. André svarade att fransmän 
tenderar att vara mer avslappnade och att de inte är duktiga på att passa tider. Detta 
påverkade dem inte nämnvärt mycket eftersom fransmännen inte heller förväntade sig 
snabba beslut eller snabba resultat från dem.  

5.1.2 Hur skiljer sig era kunder i flexibilitet om något måste ändras eller om något 
inte går att genomföra? 
Tre av de fem respondenterna hade svårt att ange olika nationaliteter som mer eller 
mindre flexibla. André svarade dock att han anser att japanerna är de som är minst 
flexibla medan österrikarna är de som är mest flexibla. André ansåg att japanernas nivå 
av flexibilitet kunde bero på att det var så otroligt många inblandade. 
 
“Är något bestämt och man måste ändra något i deras plan.. ‘Ojojoj’, det är så många 
inblandade” - André om sina japanska kunder.  
 
Calle anser att tyskar är betydligt mindre flexibla i jämförelse med deras andra kunder. 
Han svarar att hans tyska kunder gör en beställning på banor som ska vara klara dagen 
därpå, oavsett väder. Detta går inte att ändra. Vidare menar han att engelsmännen är 
betydligt mer flexibla. Slutligen anser Calle att det är lättare att hålla en kontinuerlig 
dialog med engelsmännen då de upplevs mycket mer lyhörda än vad deras tyska kunder 
är. Detta anser han beror på att man i engelsmännens organisation bygger en diskussion 
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underifrån och upp i hierarkin, där det i vissa fall börjar med ingenjörerna i garaget som 
diskuterar eventuella förändringar som sedan tas upp till högre instanser. Här menar 
Calle att man som tjänsteleverantör får vara en större del av processen. I tyskarnas fall 
så kommer beslutet och diskussionerna uppifrån i hierarkin. 
 
“Värre än bibeln, det går inte att ändra. Står det så, så är det så. Världen rasar 
samman!” - Calle om sina tyska kunder gällande prepareringsbeställningar. 
 
En annan respondent, Andreas, menar att kundernas flexibilitet beror på hur 
budgetstyrda de är. Kunderna måste helt enkelt anpassa sig inom den budgetram man 
har till förfogande. Vidare betonar Andreas att den generella grejen är att dom själva 
som leverantör lever på att vara flexibla. Han svarar också att de gigantiska 
organisationerna de har som kunder är på plats i Arjeplog under en kortare tid med ett 
pressat schema. De problem som kan uppstå blir då Andreas företags uppgift att lösa 
eftersom att dessa stora organisationers beslutsvägar kan vara för långa. Detta leder då 
till att när man väl får ett beslut, en budgetökning eller liknande, så är det för sent 
eftersom den aktuella projektgruppen redan avslutat sina tester i Arjeplog för säsongen. 

5.1.3 Är vissa kunder mer eller mindre konfronterande? 
Samtliga fem respondenter svarade att det generellt sett är deras tyska kunder som är 
mest konfronterade. Vidare så utvecklade några och svarade att det även här skilde sig 
mellan de olika kunderna inom Tyskland. Bert anser att en viss kund från södra 
Tyskland är betydligt mer konfronterande än andra tyska kunder som de har. Han drar 
ett exempel; två av deras andra kunder, som är belägna både söder och norr om denna 
kundens högkvarter, är betydligt mindre konfronterande i sin kommunikation. Vidare 
anser han att det kan, utanför nationalitet, bero på företagskultur.   
 
Ytterligare en respondent utvecklade sitt svar på liknande sätt, där han sa att deras kund 
skiljde sig mycket från andra tyska kunder och var betydligt mer konfronterande samt 
att det kanske kunde bero på företagskulturen.  
 
Andreas jämförde svenskarnas kommunikationssätt med tyskarnas där han menar att 
svenskar är betydligt mjukare än vad tyskar är. Han ser även att en utav anledningarna 
till detta kan vara att de dels som liten leverantör från Sverige är den lilla parten i 
jämförelse med deras stora kunder samt att det inte finns någon egentlig anledning för 
kunderna att veta något om Sverige. 
 
Även Berit anser att det finns skillnader inom Tyskland i kundernas kommunikation. 
Hon menar att en kund från en viss stad i södra Tyskland är betydligt mer beslutsam än 
vad kunderna från en annan närliggande stad är. Hon tycker det är väldigt viktigt att de 
själva som företag är lyhörda mot sina kunder och att man har olika förhållningssätt till 
olika kundgrupper, just på grund av skillnaderna mellan dem.  
En utav respondenterna anser även att Japaner är de kunder som är minst konfrontativ.  
 
“Då, sett hur svensk kultur fungerar så är ju de allra flesta nationaliteter mycket mer 
konfrontativa i hur man uttrycker sig än vad en svensk är.” - Andreas om hur svenskar 
och tyskar kommunicerar. 

5.1.4 Är vissa kunder mer eller mindre socialt inriktade? 
En av respondenterna svarade att sydeuropéer samt engelsmän upplevs något mer 
socialt inriktade än vad de resterande av deras kunder gör. Vidare så svarade resterande 
respondenter att kundernas sociala engagemang beror på hur väl man personligen 
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känner dem, hur länge de har varit här samt hur väl man kan ett gemensamt språk. 
Språk anses här vara en otroligt viktig faktor för kommunikativ framgång enligt våra 
respondenter. Andreas nämner att det generellt finns betydligt mindre tid för sociala 
relationer nu än vad det gjorde tidigare. Detta tror han beror på en större press på 
prestation, leveranstider och utvecklingstider som alla är i konstant ökning. Han anser 
att det lättaste sättet att få social tid med kunderna är att åka och hälsa på dem på deras 
hemmaplan.  
 
“Det har nog egentligen mer att göra med att dom har varit här under så lång tid mer 
än att det har att göra med en annan kultur”- Calle om varför vissa kunder är mer eller 
mindre socialt inriktade.  

5.1.5 Är vissa kunder mer eller mindre intresserade av att skapa relationer utanför 
jobbet? 
Fyra av fem respondenter svarade att den tid som deras kunder har över till sociala 
aktiviteter är väldigt begränsade på grund av intensiva projektperioder, vilket gör att de 
inte märker av någon större skillnad bland nationaliteterna i den bemärkelsen. Andreas 
utvecklar att han upplever att koreaner och japaner generellt sett inte är speciellt sociala 
utanför jobbet på grund av deras kollektivistiska anda. Han menar att de både bor i 
grupp och umgås i samma grupper. Vidare utvecklar han att de relationer han har med 
sina kunder generellt sett inte påverkar själva affären rent ekonomiskt, detta på grund av 
storleken på organisationen hos sina kunder men att det iallafall gör själva 
affärsprocessen trevligare.  
 
“Däremot blir det ju ett slags smörjmedel i processen mot en kund.” - Andreas om 
relationers påverkan på den professionella kommunikationen. 
 
Även tre av fem respondenter nämner här att språket har en avgörande roll för att kunna 
bygga sociala relationer. Även en majoritet av respondenterna svarade att de upplever 
att de redan etablerade och rutinerade kunderna blir mer och mer öppna desto längre 
tiden går.  
André upplever att de som är mest socialt lättsamma är de österrikiska kunderna, men 
att även de är så stressade att det är få tillfällen som man faktiskt får chansen att 
socialisera sig.  
 
“Om vi pratar om västvärlden, då ser jag egentligen inga nationsbundna skillnader, 
utan det är individer det handlar om. Givetvis är det lättare med individer som man har 
ett delat språk med.” - Andreas om hur sociala deras kunder är. 

5.1.6 Hur intresserade är era kunder i att bygga långsiktiga relationer? 
Alla våra respondenter svarade att kunderna i regel var intresserade av att bygga 
långsiktiga relationer. Däremot utvecklade en av respondenterna att även om man som 
både tjänsteleverantör och kundrepresentant i många fall vill bygga relationer på lång 
sikt, så är det inte möjligt på grund av att inköpsavdelningarna i de stora 
organisationerna får allt mer mandat i kontraktsupphandlingar. Enligt André så var det 
annorlunda förut, när platscheferna på testanläggningarna i Arjeplog hade mer att säga 
till om när det kom till beslut som skulle fattas bland de högsta cheferna och styrelsen. 
André berättar att man nu för tiden flyttat mandaten från de operativa platscheferna till 
den centraliserade inköpsavdelningen hemma på huvudkontoret. Detta har gått så långt 
att relationer inte längre spelar någon roll, eftersom de man bygger relationer med inte 
har någon befogenhet eller något större inflytande på själva affären. Han berättar även 
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att de hört att vissa inköpsavdelningar har en intern regel på att byta personal ofta för att 
de inte ska få en relation med kunderna. 
 
“Så att komma som [Företagsnamn] och säga att vi har varit med jättelänge, vi är 
jätteduktiga, men vi är inte billigast. Vi gör ett bra jobb och garanterar backup och 
inga avbrott på era tester eller någonting. Det har inte så stor betydelse för en del 
företag. Det är prislappen.” - André om hur kontraktförnyelser och upphandlingar sker. 
 
Även respondenten Andreas utvecklar sitt svar med ett som är liknande André. Det han 
berättar handlar också om inköpsavdelningarna och hur deras mandat ökat genom åren. 
Individer inom organisationerna som har kontakt med entreprenörerna i Arjeplog vill 
ofta bygga relationer medan företagen inte vill det. Han menar att det inte spelar någon 
roll hur bra man utfört jobbet under tidigare kontraktsperioder. När det är dags för nytt 
kontrakt så är det en helt ny upphandling som börjar om från noll med olika alternativ 
till entreprenörer. Andreas betonar att inköpsavdelningarnas allt större roller är 
problematiskt sett ur deras eget perspektiv eftersom inköpsavdelningarna sällan eller 
aldrig har en aning om vad det är frågan om när dom ska upphandla.  
 
“Dom flesta av dom här företagen har också sådana här stenhårda compliance rules 
efter att ha gått på en och annan mina med höga böter som inte har att göra med 
Arjeplog, vintertest eller någonting.” - Andreas om anledningen till att 
inköpsavdelningarna fått mer mandat.  

5.1.7 Hur skiljer sig befogenheterna mellan kunderna på plats att ta beslut på 
plats? 
Fyra av fem respondenter uppger att befogenheterna hos kundernas testgrupper till stor 
del är styrd av gruppens budget. Vidare utvecklar även tre av respondenterna att de 
upplever en tydlig hierarki och att man sällan går över sina chefer och sina direktiv.  
 
Andreas anser att det hela är väldigt organisationsberoende och väldigt individberoende. 
Han berättar att han träffat på många olika individer, där vissa följer direktiv och inte 
gör ett enda fel medan andra individer i samma organisation är mer lösningsorienterade. 
Dessa individer tenderar att gå utanför budgetar, ramar och regler för att lösa ett 
problem som långsiktigt skulle ha kostat väldigt mycket mer pengar. På så sätt kan de 
då argumentera mot sina chefer om varför de gjort som de gjort. André svarar att han 
upplever att koreanerna har flest hierarkiska steg som beslut måste gå igenom. Han 
lägger även till de japanska kunderna är väldigt lika där. Hos sina franska och tyska 
kunder anser han att det är relativt enkelt för personer att uttala sig, beställa saker etc. 
 
En annan respondent, Calle, svarar att kunderna från England har en tydlig hierarki men 
att den inte är lika tydlig som de tyska och belgiska kunderna. Han härleder det till 
storleken på organisationerna men insinuerar att de tyska organisationerna är mer tydligt 
hierarkiska just på grund av den tyska kulturen. Vidare så utvecklar han också att de 
engelska kunderna tenderar att ha stort fokus på hälsa och säkerhet. De brittiska 
kunderna har ett stort antal skyddsombud som har väldigt stor befogenhet när det 
kommer till testanläggningen och Calle menar att man i många övriga fall försöker få 
igenom större budget inför nästa år med utökade argument för hälsa och säkerhet just på 
grund av detta. Slutligen menar Calle att alla dessa säkerhetsprocesser tar enormt 
mycket tid och har stor påverkan eftersom de bara är ett litet familjeföretag i jämförelse 
med sina kunder. 
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Bert som är en av de respondenterna som menar att det är budgeten som spelar störst 
roll för kundernas befogenheter. Han menar att varje testbil och varje projekt har en 
egen budget och denna budget ansöks hos företagets inköpsavdelning. När man väl fått 
en viss summa pengar beviljad så kan denna summa användas lite hur man vill. Så 
länge man håller sig innanför denna budget så menar han att man har ganska mycket 
svängrum. Skulle budgeten överskridas måste man ansöka efter pengar ännu en gång 
från inköpsavdelningen. 
 
”Ja men det är ju styrt, väldigt styrande. Man kan säga att varje bil eller varje projekt 
har sin egen budget. Och då är det ju så att de ansöker om pengar hos einkauf/inköp 
och så får de ju en viss pott som sen då delas ut på avdelningarna.” – Bert om hur 
mycket en budget styr. 
 
Slutligen så svarar vår respondent Berit, som också anser att kundernas organisationer 
är väldigt hierarkiska, att kundgruppernas gruppchefer kan ta väldigt många mindre 
beslut. Men så fort det kommer till investeringar så måste det alltid gå väldigt högt upp i 
hierarkin innan besluten fattas. Berit menar att när det kommer till mindre investeringar 
och mindre önskemål så har gruppcheferna mandat att ta beslut.  
 
 

5.1.8 Finns det en skillnad i fördelningen mellan män och kvinnor bland era 
kunder? 
 
Anledningen till bortfallet på denna fråga är för att det visade sig att denna bransch 
fortfarande representeras av män i majoritet. Respondenterna saknade erfarenhet att 
jobba mot kvinnliga kunder i den dagliga verksamheten. Sedan tror vi att denna fråga 
upplevdes som obekväm i sig att uttrycka sig i, detta var något vi inte hade tänkt på och 
kanske hade vi kunnat formulera om frågan. 

5.2 Kommunikation 

5.2.1 Kan ni beskriva hur ni förmedlar information till era kunder? 
Här svarade samtliga respondenter att de för det mesta har kontakt med kunderna via 
mejl. Dels för att detta ger en form av säkerhet på vad de har kommit överens om, ifall 
det senare skulle uppstå en tvist om överenskommelsen. Speciellt om det handlar om 
mycket pengar.  
 
”Mejla går snabbt, man vet att man får svar och man har det skriftligt. Då behöver man 
heller inte fundera på om man har språkliga missar, man är på samma plan”- Bert om 
varför han föredrar mejl. 
 
Detta var något som även Andreas påtalade, att man via mejl är på samma språkliga 
nivå oavsett hur bra eller dålig man är på att prata språket. Som exempel sa Andreas att 
de asiatiska kunderna är något svårare att förstå på grund av deras bristande kunskap i 
engelska men att det samtidigt finns en viss svårighet att förstå engelsmän som då har 
engelskan som sitt modersmål och därmed är vassare på språket. 
Berit svarar däremot att om det handlar om mer specifika frågor, speciellt känsliga 
frågor, så tar hon det hellre muntligt per telefon eller på kontoret med personen i fråga 
oavsett nationalitet eller språk kunden i sig talar. 
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“Sitter man mitt emot varandra så har man lättare att försvara sig i frågan och 
framförallt se hur den andre reagerar på det man har att meddela”- Berit om hur hon 
hanterar känsliga frågor.  
 
Ett exempel på en sådan situation kunde vara när man måste flytta kunder på grund av 
överbokningar. Andreas svarade liknande, att förmedling av information handlar om att 
läsa av situationen och personen eller personerna i sig för en god överenskommelse.  
 
Andreas svarar att det såklart handlar om att läsa andra människor för att kunna hålla en 
god kommunikation. Visa på en insikt i kundens kultur och kunskap om landet i fråga. 
Inte minst för att kunna skapa en diskussion och underhålla affärsrelationen. Exempel 
kan vara något om deras historia, en dagsaktuell nyhet eller senaste resultatet i fotboll.  
 
“De flesta människor blir förbannat glada om man märker att motparten vet någonting 
om deras eget land och kultur. De kanske känner en stolthet över vissa saker i sin 
historia. Kan man då referera till det, ja då har man mycket vunnet!”- Andreas om hur 
mycket insikt i ett lands kultur eller historia kan vara värt. 

5.2.2 Kan ni beskriva hur ni upplever att kunderna förmedlar information olika i 
sin kommunikation? 
De flesta respondenter svarar att de inte upplever att de måste läsa mellan raderna med 
sina kunder, utan att de flesta är ganska direkta i sin kommunikation. Att det endast är 
med kunder representerade av svenskar som använder sig av nyanser i sin 
kommunikation, eftersom de är på samma nivå i språket. Bert svarar att han upplever att 
de flesta kunderna försöker att vara så tydliga och direkta som möjligt, eftersom de vet 
att han inte är på samma nivå i språket som sina kunder.  
 
“Eftersom jag inte kan språket 110% så tror jag aldrig att de skriver eller pratar med 
mig indirekt, utan de skriver rakt på sak: så här är det, så här vill vi ha det. För det vet 
att annars förstår jag inte”- Bert om direkt och indirekt kommunikation. 
 
André svarar däremot att just Japaner är väldigt försiktiga av sig, i både tal och skrift. 
Speciellt då det kommer till att kritisera eller fråga om pris till exempel. På detta svarar 
han att i sin tur försöker tänka först och prata sedan, för att inte risker att trampa på 
någon tå.  
 
“Då det kommer till japanerna diskuterar jag ofta med en kollega innan jag svarar på 
ett mejl, för att försäkra mig om att jag formulerar mig rätt kort och okomplicerat.”- 
André om sin kommunikation med de japanska kunderna. 
 
Vidare förklarar André att Japanerna är väldigt korta och koncisa i sin förmedling av 
information och undviker att prata om personliga saker som inte berör jobbet.   

5.2.3 Brukar ni återkoppla för att försäkra er om att budskapet uppfattas 
korrekt?  
På denna fråga har samtliga respondenter svarat att de återkopplar, om de upplever att 
de kanske inte förstått budskapet helt korrekt. Vanligen på grund av svårigheter att tolka 
varandra på grund av språket. Antingen genom följdfrågor per mejl eller telefonsamtal 
för att kunna föra en diskussion. Berit svarar att om budskapet formulerats indirekt och 
man inte riktigt förstått vad hen egentligen menar, så får man antingen ta om frågan 
igen eller be kunden upprepa sitt svar. Andreas svarar att det många gånger handlar om 
att våga fråga och återkoppla för att försäkra sig om att man förstått varandra korrekt. 
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Vikten av att inte chansa på att man har förstått budskapet korrekt, speciellt eftersom 
alla överenskommelser också har ekonomiska grunder. 

5.3 Organisation 

5.3.1 Hur upplever ni att kommunikationsprocessen skiljer sig mellan era kunder? 
Gemensamt upplever de flesta kommunikationsprocessen i sina kunders organisationer 
som aningen komplexa. Att kunderna har många led i sin organisation. Att saker och 
ting ska gå vissa strikta led och att det ibland kan vara svårt att veta vem man ska 
kontakta för att få svaret på sin fråga. En tydlig hierarki med en process beroende på 
storleken på kundens bolag. Calle anser att det finns olika nivåer av hierarki bland 
kunderna beroende på hur exklusiv företaget anses vara trots att de är inom samma 
organisation 
 
En gemensam nämnare på denna fråga är att processen styrs beroende på hur mycket 
pengar det handlar om. Är det en investering av större slag så tar det betydligt längre tid 
än om det handlar om en extra bokning av någon facilitet på plats eller mindre inköp.  
 
Bert menar att man förr kunde lita på ingenjörens ord, att kontraktet kommer gå igenom 
och vara säkra på att de skulle få betalt för investeringarna. Idag tar han inte den risken, 
då processen tillsats av ytterligare en instans. 
 
“Förr visste vi att kontraktet och pengarna kommer gå igenom, idag kan vi inte vara 
lika säkra på det”- Bert om investeringar. 
 
Andreas tar upp ett annat exempel på komplexiteten i kommunikationsprocessen när 
man ska försöka nå en person i en organisation som sitter på en nyckelkompetens, det 
kan handla om något nytt projekt under utveckling eller förslag på förbättring.  
 
“Kunderna vill att vi kanaliserar genom den person som är vår direkta samtalspartner. 
söker man sig till någon annan i organisationen så riskerar man att störa sin relation 
med den som är ens normala samtalspartner. Det ska vara väldigt viktigt om man 
rundar den personen, annars tar man en stor risk”- Andreas om kommunikation. 
 
Respondenterna upplever att de kunder som har sitt säte i Tyskland är komplexa med 
många instanser i sin organisation.  

5.3.2 Är tiden från förslag olika lång beroende på kund? 
Bert upplever att det med åren blivit allt mer komplicerat och längre ledtider i processer. 
Framförallt från förslag till beslut då det kommer till förhandling av investeringar och 
avtal.  
 
“Förr kunde Ingenjören med behovet ta beslutet, idag ska allt gå via 
inköpsavdelningen. En avdelning som ska förhandla om något de inte har någon aning 
om vad det handlar om.” – Bert om beslutsmandatens förflyttning. 
 
Bert menar på att han i dag upplever att besluten, i jämförelse med förr, förlängts 
uppemot tre till sex månader beroende på ekonomisk betydelse. Detta är en upplevd 
förändring som samtliga respondenter delar, om än i olika grad. Men även här finns det 
en upplevd skillnad beroende på företagets storlek, om än det kan handla om bolag 
inom samma koncern. Är det ett mindre bolag går processen ändå kortare än de större 
företagen med anledning av att de har fler instanser om än samma process. André menar 
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på att så länge det handlar om sådana beslut som de har befogenhet att ta, så går det 
ganska fort. Så fort det handlar om beslut som personen i fråga inte har befogenhet att ta 
och måste prata med sin chef, så uppstår det problem med långa ledtider. André 
utmärker dock att kunder från Korea i de allra flesta situationer aldrig hade befogenhet 
att ta beslut, utan att det i princip alltid gick genom överordnade på huvudkontoret. 
 
“Allt handlar om pengar och om det ryms inom deras budget. Måste de ringa eller 
mejla hem- ja då tar det tid.” – André om kundernas beslutsprocesser. 
 
Calle som inte har lika många nationaliteter bland sina kunder instämmer ändå på att 
långa ledtider från förslag till beslut till stor del beror på storleken på kundens 
organisation och budget. 

5.4 Cultural sensemaking 

5.4.1 Hur har ni förvärvat era kunskaper om kulturella skillnader? 
Ingen av våra respondenter svarade att de hade någon direkt utbildning inom området 
kultur. En respondent har jobbat i Tyskland under ett antal månader samt att de haft en 
kick-off temadag med fokus på kultur. Vidare så svarade två respondenter att de besökt 
några enstaka seminarier med fokus på kultur. En respondent har studerat tyska i 
Tyskland under tre månader, där kultur var en del av utbildningen. 
 
Andreas berättar att han erhållit sina kunskaper från att ha deltagit i enstaka 
seminariedagar samt att han har ett stort personligt intresse för både andra kulturer och 
internationella affärer. De allra flesta respondenter nämnde att de i huvudsak lärt sig om 
kundernas kulturer genom erfarenhet. 
 
”Nä, jag har ingen utbildning. Det där har man lärt sig av misstagen” – André om hur 
han förvärvat sina kunskaper om kulturella skillnader. 
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6. Analys & diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras empiri med teori. Avsnitten i kapitlet är indelat 
efter den teoretiska referensramens struktur. Genomgående behandlar kapitlet 
skillnader i kultur och organisationsstruktur mellan Entreprenören och dess kunder. 

6.1 Cultural sensemaking 
Under sina verksamhetsår har Entreprenörerna hunnit bygga långsiktiga kundrelationer 
och uppnått många gemensamma mål i form av lyckade tester av stabiliseringssystem 
och fordonskomponenter. I en sådan affärsrelation är det viktigt att kunna förstå 
varandra för att kunna nå de gemensamma målen (Ivanova- Gongne & Törnroos, 2017). 
Vidare har Entreprenörernas kunder olika nationaliteter representerade från Europa till 
Asien och ställer krav på cultural sensemaking för att kunna förstå de kulturella 
skillnaderna i affärsrelationen (Osland & Bird, 2000; Kapitel 3.2).  
 
Från intervjuerna kunde det konstateras att Entreprenörerna i huvudsak har förvärvat 
sina kunskaper om kulturella skillnader genom egna erfarenheter i den dagliga 
verksamheten. Ingen av dem hade gått någon utbildning eller kurs inom området kultur 
annat än någon enstaka kvällskurs. Att Entreprenörerna har lärt sig genom egna 
erfarenheter i praktiken är i sig inte något negativt, då en företagsledare med bara 
teoretiska kunskaper i många situationer har svårt att skapa sig en förståelse i rådande 
situationer (Osland & Bird, 2000, s. 67). Förmåga att kunna tolka andras uttryck och 
förstå varandras intentioner är något man lär sig genom att skapa sig referenspunkter 
från tidigare interaktioner för att senare kunna relatera till (Osland & Bird, 2000, s. 
102). Egna erfarenheterna hjälper alltså Entreprenören att kunna tolka och förstå 
kulturella skillnader trots att de inte har utbildat sig. 
 
För en genuin förståelse av kulturella skillnader krävs inte bara erfarenhet från 
praktiken och teoretiska kunskaper utan också ett eget intresse (Ivanova- Gogne & 
Törnroos, 2017). Vilket vi anser att Entreprenörerna har. I empirin framgår det att de 
flesta någon eller några gånger läst på om sina kunders kulturella drag inför ett 
kundmöte.  

6.1.1 Entreprenörerna och deras nivå av cultural sensemaking 
Då det kommer till de kunskaper om kulturella skillnader som Entreprenörerna har om 
sina kunder kan det utifrån empirin konstateras att de i huvudsak lärt sig genom 
interaktioner med sina kunder i den dagliga verksamheten. Detta i sig är en bra 
inlärningsmetod då många utbildningar om kulturella skillnader är baserade på teorier 
skillnader mellan nationella stereotyper och inte tar med skillnader på individnivå, 
vilket är något som tolkas genom interaktioner i praktiken (Osland & Bird, 2000; 
Ivanova- Gongne & Törnroos, 2017). De långsiktiga kundrelationer Entreprenörerna 
hittills byggt upp kan i sig ses som ett tecken på ett eget intresse att lära om sina kunder 
och dess kulturella skillnader på både nationell och individuell nivå, vilket är avgörande 
för att lära sig förstå kulturella skillnader på djupet (Osland & Bird, 2000, s. 75).  

6.2 Kulturella skillnader 
Utifrån den insamlade empirin så upplevs de tyska kunderna som de mest 
välstrukturerade och välplanerade. Enligt Både GLOBE-studien (House et al., 2004) 
och Hofstede’s (2011, s. 11) teori kan detta bero på deras nationella kultur då Tyskland 
har en hög nivå av uncertainty avoidance. Detta innebär att man, rent kulturellt sett, 
försöker minimera antalet ostrukturerade och oförutsägbara situationer (Hofstede, 2011, 
s. 10). Vidare så nämner även House et al., (2004, s. 618) att länder med hög nivå av 
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uncertainty avoidance, som till exempel Tyskland, har tendenser att vara mer 
kalkylerande när det kommer till risker än vad länder med en låg nivå av uncertainty 
avoidance. Därmed kan de tyska kundernas kultur vara en utav anledningarna till att 
just inköpsavdelningarna inom organisationerna får allt större mandat. Tyskland och 
Sverige har en relativt likvärdig nivå i uncertainty avoidance (se bilaga 3, figur 8 & 10). 
Dock nämner en av respondenterna att de svenska kunderna upplevs betydligt mindre 
strukturerade än vad de tyska kunderna gör, vilket antyder att även om kulturen är en 
bidragande faktor, så kan det även bero på andra saker som till exempel 
organisationsstruktur och organisationsstorlek.  
 
Vidare sett till empirin, så ansågs japanska kunder vara väldigt välplanerade. Dock 
menade respondenterna att det i just detta fall beror på organisationen samt det enorma 
avståndet mellan Japan och Sverige, vilket kräver en väldigt effektiv logistisk planering. 
Enligt GLOBE-studien ligger Japan vid GLOBE-studiens medeltal när det kommer till 
uncertainty avoidance i praktiken, alltså inte speciellt högt i jämförelse med Tyskland 
och Sverige (se bilaga 3, figur 18). Detta i sin tur kan härledas till att det inte är den 
nationella kulturen som är den primära faktorn för de japanska kundernas planering.  
 
Utifrån respondenterna svar så ansågs det svårt att koppla flexibilitet till nationell 
kultur. Dock ansågs både de japanska kunderna och de tyska kunderna vara minst 
flexibla. Den japanska kulturen har enligt GLOBE-studien en relativt genomsnittlig 
nivå av future orientation, sett till hela studiens genomsnitt (se bilaga 3, figur 18). 
Förklaringen till just de japanska kundernas låga flexibilitet kan bero på, som tidigare 
nämnt, den enorma logistiska planeringen snarare än nationell kultur. Enligt House et 
al., (2004, s. 282) så har kulturer med hög nivå av future orientation bland annat 
tendenser att vara mer flexibla och adaptiva än vad länder med en låg nivå har. 
 
De tyska kundernas låga upplevda nivå av flexibilitet kan enligt en av respondenterna 
bero på deras organisationskultur och storlek och inte beroende av deras nationella 
kultur. Vidare så är Tysklands nivå av future orientation är väldigt lik den nivå som 
Japan har (se bilaga 3, figur 10), vilket kan betyda att den nationella kulturen inte är den 
primära faktorn till de tyska kundernas nivå av flexibilitet.  
 
De tyska kunderna är utifrån empirin sett de mest konfrontativa kunderna. Tysklands 
nivå av assertiveness är enligt GLOBE-studien relativt hög (se bilaga 3, figur 10) 
medan Sveriges nivå är relativt låg (se bilaga 3, figur 8). De länder med hög nivå av 
assertiveness tenderar att både vara mer konfrontativa, bestämda, raka och tydliga i sin 
kommunikation (House et al., 2004, s. 450). I empirin nämns det även att svenskar 
anses vara väldigt mjuka i jämförelse med många andra länder, inklusive Tyskland. Sett 
från dessa länders nivå av assertiveness så kan kulturen vara en ganska stor faktor i hur 
Entreprenörerna upplever sina tyska kunder eftersom det inom detta område finns 
relativt stora kulturella skillnader. Entreprenörerna upplever även att det finns tydliga 
skillnader inom Tyskland mellan olika organisationer, vilket tyder på att den upplevda 
nivån av hur konfrontativa och bestämda kunderna är inte enbart påverkas av den 
nationella kulturen utan även kan påverkas av andra faktorer som till exempel 
organisationsstorlek och struktur. 
 
Utifrån empirin anses både engelsmän och sydeuropéer vara de mest sociala 
nationaliteterna ur Entreprenörernas kundbas. Enligt GLOBE-studien anses britter ha en 
relativt låg nivå av humane orientation (se bilaga 3, figur 9). En låg nivå av humane 
orientation innebär att individer i en sådan kultur generellt sett har ett större fokus på 
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sig själv och sina egna individuella intressen (House et al., 2004, s. 570). Detta anser vi 
kan spegla sig i det sociala engagemanget. Även sydeuropeiska länder som till exempel 
Italien och Spanien har en relativt låg nivå av humane orientation (se bilaga 3, figur 14 
& 15). Då dessa länders nivåer går emot vad respondenterna säger så tyder det på att det 
inte är en kulturell skillnad som är den största anledningen till att Entreprenörerna 
upplever vissa mer sociala än andra i det här fallet. Utifrån empirin så anses den största 
faktorn till kundernas sociala engagemang vara; hur länge de varit i Arjeplog, hur väl 
man har en personlig relation samt hur väl man pratar ett gemensamt språk. Eftersom 
språket anses vara en viktig del i det sociala engagemanget hos både kunder och 
Entreprenörer så kan det förklara varför engelsmännen, som Entreprenörerna har ett 
gemensamt språk med, upplevs mer socialt engagerade. Då vi i sydeuropéernas fall ej 
har insikt om språkkunskaperna skulle vi kunna anta att deras upplevda sociala 
engagemang istället beror på andra faktorer som till exempel de redan etablerade sociala 
relationerna som finns mellan kunderna och Entreprenörerna.  
 
Utifrån empirin så upplevs det som att kunderna har en allt mer pressad tidsram när det 
kommer till sina tester i Arjeplog. Respondenterna menar att tiden från ett projekts 
början till ett projekts slut blir kortare på grund av intensivare utvecklingstider på 
bilarna, vilket medför att kundernas representanter på plats får betydligt mindre tid över 
till att engagera sig socialt. Detta är en stor faktor till varför det är svårare för 
Entreprenörerna att bygga sociala relationer med sina kunder nu än hur det var i 
industrins begynnelse. En respondent ansåg att både koreaner och japaner har en mer 
kollektivistisk anda och upplevs som mindre sociala utanför jobbet. I GLOBE-studien 
finns det två typer av kollektivism. Den första, institutional collectivism, handlar om till 
hur stor grad samhället och organisationer uppmuntrar och belönar kollektiva 
handlingar (GLOBE, 2016a). Där har Japan en relativt hög nivå, vilket kan vara en utav 
anledningarna till att man gärna håller sig inom sin testgrupp under sin tid i Arjeplog (se 
bilaga 3, figur 18). Den andra typen av kollektivism i GLOBE-studien är in-group 
collectivism som handlar om till hur stor grad individer uttrycker stolthet, lojalitet och 
sammanhållning i deras organisationer och familjer (GLOBE, 2016a). Här har dock 
Japan en nivå som lite över GLOBE’s genomsnitt, vars nivå också är relativt hög på 
skalan (se bilaga 3, figur 18). Korea som också upplevdes väldigt kollektivistiska har 
högre nivåer än Japan i både institutional collectivism och in-group collectivism (se 
bilaga 3, figur 11). 
 
Sverige har precis som Japan och Korea en rätt hög nivå av institutional collectivism (se 
bilaga 3, figur 8), dock skiljer sig Sverige från de två asiatiska länderna relativt mycket 
när det kommer till in-group collectivism där Sverige har en lägre nivå än vad både 
Japan och Korea har. Dessa skillnader i in-group collectivism kan förklara ytterligare 
varför Entreprenörerna upplever att de japanska och koreanska kunderna är mindre 
benägna att engagera sig socialt. Slutligen så kan vi utifrån empirin se att språket än en 
gång nämns som en avgörande faktor för Entreprenörerna att kunna bygga sociala 
relationer med sina kunder samt att man från Entreprenörens sida upplever att de 
återkommande kunderna blir allt mer öppen för sociala relationer desto längre tiden går. 
 
Utifrån empirin finns det en majoritet av respondenterna som anser att befogenheterna 
hos kundernas testgrupper i Arjeplog är styrda av gruppens egen budget. En majoritet 
av respondenterna anser att det finns en tydlig hierarki bland de flesta kunderna. Bland 
dessa så upplevs de japanska, koreanska och tyska kunderna ha starkast hierarki i sina 
organisationer. Japan har enligt GLOBE-studien en relativt hög nivå av power distance 
och Korea har en ännu högre nivå (se bilaga 3, figur 18 & 11). Power distance är den 
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grad som samhället accepterar och stödjer auktoritet, maktskillnader och 
statusprivilegier (GLOBE, 2016a). Hofstede et al., (2010, s. 60) definierar power 
distance på liknande sätt och menar att det finns ett större ömsesidigt beroende mellan 
chefer och underordnade i länder med låg power distance samt att det är lättare för en 
underordnat att ifrågasätta sina chefer i en sådan kultur. Även Hofstede et al., (2010, s. 
10) anser att power distance tenderar att vara högre i asiatiska länder. Dock anser 
Hofstede et al., (2010, s. 10) att germanska länder tenderar att vara något lägre i power 
distance. Samtidigt visar GLOBE-studien att Tysklands nivå av power distance är mitt 
mellan Japan och Koreas nivå (se bilaga 3, figur 10). Sverige har en lägre nivå av power 
distance i jämförelse med både Japan, Korea och Tyskland. Detta kan ur ett kulturellt 
perspektiv förklara varför Entreprenörerna upplever dessa nationaliteter som väldigt 
hierarkiska samt förklara varför de ofta upplever att beslutsleden blir långa.  

6.2.1 Kultur och dess påverkan på kommunikation 
Att de japanska kunderna upplevdes välplanerade berodde enligt respondenterna på det 
stora geografiska avståndet mellan Japan och Sverige, vilket i sin tur kan tänkas kräva 
en väldigt effektiv logistisk planering. Eftersom de japanska kundernas upplevdes som 
mer välplanerade så finns det en grund till att kommunikationen med dessa kunder 
skulle kunna vara både effektiv och rak, dels beroende på deras planeringsnivå och dels 
på grund av att Japanerna och Entreprenörerna inte har ett gemensamt språk. Både 
muntlig och skriftlig kontakt med de japanska kunderna lär skilja sig från kontakten 
med andra kunder, vilket kanske kan skapa ytterligare steg för Entreprenörerna i den 
interkulturella kommunikationsprocessen. Dock kanske inte dessa steg i huvudsak beror 
på just kulturella skillnader eftersom Japans nivå av uncertainty avoidance är ganska 
genomsnittlig i GLOBE-studien medan Sverige har en hög nivå.  
 
Eftersom de tyska kunderna också ansågs som välplanerade och har en hög nivå av 
uncertainty avoidance så kunde vi göra antagandet att deras nivå av planering och 
struktur påverkas av deras kultur. Då det kommer till kommunikationen mellan 
Entreprenörerna och deras tyska kunder så lär den även här vara speciellt anpassad, i 
både tal och skrift. Dock så anser vi inte att språket är en lika stor negativ faktor i denna 
kommunikationsprocess eftersom Entreprenörerna besitter en viss tysk språkkunskap 
samt att de tyska kunderna generellt sett kan kommunicera på engelska bättre än vad de 
japanska kunderna kan. Detta kan tänkas göra att kommunikationsprocessen är något 
mindre komplex med de tyska kunderna.  
 
De japanska och tyska kunderna ansågs vara minst flexibla när det kommer till 
oförutsägbara förändringar. De japanska kundernas oförmåga till att vara flexibla anser 
vi kan bero på att de är väldigt välplanerade på grund av exempelvis långa avstånd. 
House et al., (2004, s. 618) menar att samhällen som har en hög nivå av future 
orientation tenderar att ha flexibla och adaptiva organisationer. Då både Japan och 
Tysklands nivåer är relativt neutrala och likvärdiga Sveriges nivåer av future orientation 
så anser vi att deras upplevda nivå av flexibilitet ej är nämnvärt influerad av deras 
nationella kultur. En majoritet av respondenterna anser att kundgruppernas flexibilitet är 
starkt knuten till deras budget. 
 
De tyska kunderna anses vara de mest konfrontativa och bestämda enligt 
Entreprenörerna. I GLOBE-studien anger assertiveness vilken grad individer i en kultur 
är bestämda, konfrontativa och aggresiva (GLOBE, 2016a). Tysklands nivå av 
assertiveness ligger ganska högt medan Sveriges nivå är bland de lägsta uppmätta. En 
respondent anser även att svenskar tenderar att vara betydligt mjukare och försiktigare 
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än vad andra länder är i internationella affärssammanhang. Denna kulturella skillnad 
mellan Tyskland och Sverige anser vi ger en förklaring till varför de svenska 
Entreprenörerna upplever de tyska kunderna som mer konfrontativa och bestämda. 
Slutligen uppger respondenterna att det även finns upplevda skillnader i hur 
konfrontativa och bestämda olika företag är i olika delar av Tyskland, vilket tyder på att 
andra faktorer utöver den nationella kulturen också kan ha en viss påverkan, som till 
exempel organisationsstruktur.  
 
Då vissa kunder upplevs mindre flexibla än andra skulle man kunna anta att 
kommunikationen med dessa kunder kan skilja sig åt eftersom vi utifrån empirin kunde 
utläsa att svenskar i allmänhet upplevdes som försiktigare och mer tillbakadragna än 
vad många andra nationaliteter. Dock har många av kunderna i Arjeplog varit 
närvarande under väldigt lång tid, vilket i sig gör så att kommunikationen inte 
nödvändigtvis upplevs mer komplex på grund av hur konfrontativ och bestämda 
kunderna upplevs vara. Detta eftersom det redan finns en, om än inte felfri, fungerande 
kommunikationsprocess med dessa kunder som utvecklats under en lång tid.  
 
Entreprenörerna upplever att kundgrupperna i Arjeplog får en allt större tidspress på sig. 
Utvecklingstiderna för bilar och komponenter kortas ned, vilket innebär att kundernas 
representativa på plats har betydligt mindre tid att engagera sig socialt. Japanska och 
koreanska kunder upplevs vara minst intresserade att engagera sig socialt. Generellt sett 
så tenderar individer i länder med hög collectivism att vara integrerade i grupperingar 
med stark sammanhållning (House et al., 2004, s. 454). Då både Japan och Korea har 
höga nivåer av institutional- och in-group collectivism (se bilaga 3, figur 18 & 11) samt 
en ökande tidsbrist, så ger det en förklaring till varför Entreprenörerna upplever att 
dessa kunder inte engagerar sig särskilt mycket socialt. Eftersom dessa kulturer tenderar 
att vara mer kollektivistiska av sig så kan det i Entreprenörernas fall försvåra skapandet 
av sociala och affärsmässiga relationer. En respondent svarade att sociala relationer 
mellan två personer i ett affärssammanhang tenderar att göra affärsförhandlingarna både 
smidigare och trevligare. Om det nu som i detta fallet med de japanska och koreanska 
kunderna upplevs svårare att engagera sig socialt, så kan det ha en negativ påverkan på 
kommunikationsprocessen mellan Entreprenörerna och kunderna.  
 
Respondenterna anser att det är både engelsmän och sydeuropéer som är de mest sociala 
kunderna. Enligt GLOBE-studien har både engelsmän, spanjorer och italienare en 
ganska låg nivå av humane orientation (se bilaga 3, figur 10, 14 & 15). Länder med en 
låg nivå av humane orientation tenderar att ha ett större fokus på sig själv och sina egna 
individuella intressen (House et al., 2004, s. 570). Detta anser vi i sin tur kan spegla sig 
det sociala engagemanget. Då dessa länders nivå av humane orientation är låg, trots att 
de av Entreprenörerna upplevs som sociala, så anser vi att det inte i huvudsak beror på 
dessa kulturella skillnader utan snarare att engelsmännen dels har ett delat språk med 
entreprenörerna och dels att de redan etablerade relationerna mellan Entreprenörerna 
och kunderna påverkar det sociala engagemanget. Eftersom vi anser att dessa kulturella 
skillnader inte är en primär faktor till hur sociala dessa kunder upplevs så anser vi inte 
heller att kulturen i det här fallet har en nämnvärd påverkan på den 
kommunikationsprocess som finns mellan Entreprenörerna och de nämnda kunderna.  
 
Entreprenörerna upplever även tydliga och starka hierarkier där Japan, Tyskland och 
Korea utmärker sig. Denna hierarki leder till att väldigt få går utanför sina befogenheter 
för att lösa eventuella problem. Enligt House et al., (2004, s. 537) är power distance den 
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grad som samhället stödjer och accepterar auktoritet, maktskillnader och 
statusprivilegier. Hofstede et al., (2010, s. 60) menar att man i ett samhälle med låg 
power distance har det lättare som underordnad att ifrågasätta sina chefer. Japan, 
Tyskland och Korea har alla en högre nivå av power distance än vad Sverige har. Dessa 
kulturella skillnader ger en förklaring till varför Entreprenörerna upplever att dessa 
kunder har tydliga och starka hierarkier. Eftersom dessa kunders representativa i 
Arjeplog följer en tydlig hierarki så kan det påverka kommunikationen med 
Entreprenörerna på ett negativt sett. Exempelvis skulle detta kunna försvåra för 
Entreprenörerna att få tag på den person som besitter rätt befogenhet när det kommer till 
att förmedla information eller beslutstagande. Vidare så skulle det även kunna påverka 
den tid det tar för Entreprenörerna att få svar på beslut då beslutsprocessen hos kunden 
ofta går genom ett flertal olika personer med olika mycket mandat.  

6.3 Skillnader i organisationsstruktur 
Utifrån Empirin finns det en upplevd komplexitet från ett Entreprenörsperspektiv att 
kommunicera med sina kunder, åtminstone då det handlar om långsiktiga beslut av ett 
större ekonomiskt värde. Att kommunikationsprocessen upplevs som strikt med långa 
ledtider kan förklaras med att deras kunder är stora bolag med en större 
organisationsstruktur. Många av dessa bolag ingår dessutom i en koncern, vilket kan 
innebära ytterligare upplevd komplexitet.  
 
En kommunikationsprocess kan förklaras med ett organisationssystem som visar på 
dess indelning i avdelningar och ledningsfunktion (Lindqvist et al., 2014. s.47). Precis 
som Entreprenörerna upplever att komplexiteten i kommunikationsprocessen bero på 
företagets storlek, så kan ledtiderna i en organisation se olika ut beroende på dess 
storlek och inriktning som företaget har (Lidqvist et al., 2014, s.47).  
 
För att få ett perspektiv på hur en kunds organisationsstruktur kan se ut har 
organisationsstrukturen för Volkswagen Group granskats. Volkswagen Group är en 
koncern bestående av 12 bilmärken, 122 produktionsfabriker och erbjuder flertalet 
finansiella tjänster (Volkswagen, 2019). Volkswagen är en av många kunder som 
återkommer varje år för att utföra vintertester i Arjeplogs kommun. Deras organisation 
har en organisationsstruktur fördelat på två divisioner, finansiella tjänster och fordon 
(Volkswagen, 2018, s. 21). Vidare är divisionen för fordon indelad i affärsområdena 
personbilar, kommersiella bilar och drivlina (Volkswagen, 2018, s. 21). Under 
affärsområdet personbilar ingår deras bilmärken såsom Audi, Skoda, Bentley, Porsche 
med flera (Volkswagen 2018, s. 21). Att dela in en organisation i divisioner ökar 
möjligheten för ett företag att specialisera sig på levereringen av sin produkt eller 
service (Burton et al., 2011, s.65).  
 
Fordonstillverkare generellt har specialiserade inriktningar i sin organisation såsom 
motorer, tekinska funktioner och andra komponenter. Vidare erbjuder de ett smalt utbud 
i form av endast ett par serier bilar och kan därmed liknas vid en funktionell struktur i 
sin organsiation (Burton et al., 2011, s. 63). Dessa strukturer innefattar avdelningar med 
definierade utefter specialisering och kan upplevas som aningen komplex med 
anledning av att denna struktur innefattar många avdelningsansvariga där 
företagsledaren är högst ansvarig (Burton et al., 2011., s. 63). Vidare kan en funktionell 
struktur bestå av processer i form av olika aktiviteter inom och utom företaget 
(Lindqvist et al., 2014, s. 229). En sådan aktivitet kan liknas med de fordonstester 
företagen gör på snö och is. Sådana aktiviteter kan upplevas som ytterligare mer 
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komplex då de oftast inte är avgränsade som en egen process, utan beroende av andra 
processer i organisationen (Lindqvist et al., 2014, s. 230).  
 
Utifrån Empirin kunde också en tydlig upplevd minskning av ingenjörernas inflytande 
på affärsprocessen, befogenhet och att ta beslut identifieras. Detta kan tolkas som att 
kunderna gått mot en mer centraliserad struktur i sin organisation på senare år. Med en 
centralisering av organisationen stramar man åt befogenheten att fatta beslut (Lindqvist 
et al., 2014, s. 60). Centralisering gör det enklare för en företagsledare att hålla uppsikt 
över resurserna i respektive funktion (Lindqvist et al., 2014, s. 60). En inköpsavdelning 
skulle då alltså kunna vara en centraliseringsåtgärd för att öka kontrollen på budgeten 
och spara in på pengar i en organisation. Utifrån empirin framkom det att kundernas 
flexibilitet är starkt knuten till hur budgetstyrda de är, vilket är tydliga signaler på en 
centralisering av organisationerna med anledning av ekonomiska åtstramningar. 
 
Entreprenörernas verksamheter i sig skulle kunna liknas vid en enkel struktur vilket är 
vanligt i företag av en mindre storlek (Burton et al., 2011, s. 60). En enkel struktur har i 
huvudsak endast en riktning på sin verksamhet och styrs av företagsledaren (Burton et 
al., 2011, s. 60). Detta motsvarar Entreprenörens verksamhet som i huvudsak 
tillhandahåller kunden en specialiserad tjänst i form av banor och faciliteter för att 
kunna utföra tester på snö och is. En sådan struktur på organisationen kan vara mer 
flexibel där företagsledaren kan vara både den som har kontakt med kunden och den 
som tar beslutet (Burton et al., 2011, s.60).  
 
En annan anledning till den upplevda komplexiteten kan vara att Entreprenörerna har en 
mer decentraliserad struktur i sin organisation där respektive avdelning har mer ansvar 
under frihet (Lindqvist et al., 2014, s. 60). Gruppledare och avdelningsansvariga har då 
en högre befogenhet att ta beslut.  
 
En anledning till att Entreprenörerna upplever en komplexitet att kommunicera med 
sina kunder kan alltså bero på att de har olika strukturer i sin organisation. Detta beror 
dels på företagens skillnader i storlek och verksamhetsinriktning.  

6.3.1 Organisationsstruktur och dess påverkan på kommunikation 
Att det finns en upplevd komplexitet i kommunikationsprocessen skulle kunna bero på 
att Entreprenören har en annan struktur i sin organisation än kunden. Att Entreprenören 
vidare upplever att komplexiteten har ökat med tiden kan bero på att kunden ändrat i sin 
struktur till en mer centraliserad struktur (Lindqvist et al., 2014, s. 60). Detta skulle 
kunna bero antingen på att företaget i sig har växt i storlek eller gjort omstruktureringar 
i sin organisationsstruktur till följd av ekonomiska besparingar (Lindqvist et al., 2014, s. 
60).  
 
Från respondenternas svar går det att antyda på att fordonsindustrin i sig har övergått till 
en annan typ av organisationsstruktur under de senaste åren. Från att ha varit mer 
decentraliserad där ingenjören har haft inflytande över sitt projekt till att vara mer 
centraliserad. Med en mer centraliserad organisationsstruktur menas att befogenheterna 
har stramats åt (Lindqvist et al., 2014, s. 60). I samband med att ingenjören fått mindre 
ekonomiskt inflytande har Inköpsavdelningen fått mer inflytande på forskning och 
utveckling. Med detta följer alltså att Ingenjörerna som arbetar på avdelningen 
forskning och utveckling inte har samma frihet i att ta ekonomiska beslut som de har 
haft tidigare. Denna förändring går i linje med de ekonomiskt åtstramande syftet som en 
centralisering av en organisation normalt har (Lindqvist et al., 2014, s. 60). 
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Entreprenörerna upplever att kundrepresentanterna generellt sett är intresserade av att 
bygga långsiktiga relationer men att det hela försvårats eftersom mandaten och 
inflytandet över besluten flyttats över till kundernas inköpsavdelningar. Det ökande 
inflytandet hos inköpsavdelningarna anser vi har en negativ påverkan på relationernas 
roll mellan Entreprenörerna och kunderna. Enligt respondenterna är befogenheterna hos 
testgrupperna och de representativa i Arjeplog starkt knuten till den budget de får från 
respektive inköpsavdelning.  

6.4 Kommunikation  
Kommunikationsprocessen utgår från att ett budskap ska förmedlas och kan påverkas av 
faktorer såsom verksamhetens komplexitet (Lindqvist et al., 2014, s. 169). Ju fler led ett 
budskap ska förmedlas genom för att nå mottagaren, desto mer komplex anses en 
kommunikationsprocess vara (Lindqvist et al., 2014.s. 169). En upplevd komplex 
organisationsstruktur med flera divisioner och avdelningar kan därmed påverka 
kommunikationsprocessen. 
 
Vidare kan budskap meddelas i muntlig eller skriftlig form (Lindqvist et al., 2014, s. 
169). I empirin konstaterades att den mesta kommunikationen sker via mejl, dels för att 
få en bekräftelse på meddelandet och för att undvika språkliga misstag. Genom att 
använda sig av mejl finns en upplever Entreprenörerna att man är på samma plan med 
sina kunder oavsett nationella skillnader såsom språket. I Entreprenörernas 
verksamheter är engelskan det huvudsakliga kommunikationsspråket och kan skilja sig i 
kunskapsnivå mellan olika nationaliteter. Till exempel finns det vissa Entreprenörer 
med kunder som har engelskan som modersmål och med kunder från nationaliteter som 
har likt Entreprenörerna, engelskan som andraspråk. Att då använda sig av en skriftlig 
kommunikationsform förenklar kommunikationsprocessen för båda parter och det 
förhindrar att budskapet avkodas felaktigt av mottagaren (Lindqvist et al., 2014. s. 169). 
 
För att undvika att budskap misstolkas är det av stor vikt att återkoppla (Lindqvist et al., 
2014, s. 169). Utifrån Empirin kan valet att använda sig av mejl som 
kommunikationskanal tolkas som ett medvetet val av Entreprenörerna för att kunna 
återkoppla till mottagaren och försäkra sig om att överenskommelsen har tolkats rätt 
från båda parter. Vidare kan återkoppling kan också vara betydande för att kunna få 
feedback (Lindqvist et al., 2014, s. 169). För Entreprenörernas del kan det till exempel 
vara feedback på utfört arbete, vilket för dem är viktigt för att kunna förbättra sin 
service till nästkommande år.  

6.4.1 Kommunikationsprocessen 
Då det kommer till kommunikationsprocessen använder Entreprenörerna i huvudsak 
mejl som kommunikationskanal. Detta för att undvika språkliga missar och för att få en 
bekräftelse på att överenskommelsen har uppfattats korrekt. Denna skriftliga bekräftelse 
ansågs ha en extra stor betydelse då det handlar om överenskommelser med en 
betydande ekonomisk risk. Skriftlig kommunikation minskar komplexiteten i 
kommunikation då det reducerar risken för att budskap uppfattas olika (Lindqvist et al., 
2014, s. 169). Vidare använder Entreprenörerna mejl som kommunikationskanal för en 
ökad möjlighet till återkoppling. I teorier om kommunikation tas återkoppling med som 
en viktig del i kommunikationsprocessen men glöms bort i de teoretiska modellerna 
(Lindqvist et al., 2014, s. 169). Enligt denna studie visar sig återkoppling vara något 
som frekvent görs i praktiken av Entreprenörerna. 
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6.5 Sammanfattning 
Entreprenörerna har i huvudsak förvärvat sina kunskaper om kulturella skillnader 
genom möte med kund. Deras kunskaper består alltså i huvudsak av egna erfarenheter 
från praktiken och relaterar till kulturella scheman för att hålla en god kommunikation 
med kunden.   
 
Utifrån empirin går det att konstatera att Entreprenörerna anpassar sin kommunikation 
beroende på kund. Hur Entreprenörerna anpassa den beror till stor del på skillnader i 
kultur. Vi har i analysen kunnat härleda att kundernas nivåer av planering och 
strukturering i vissa fall påverkas av kultur. Vidare ser vi även att kundernas hierarki 
och vilja att engagera sig i sociala relationer också påverkas av deras nationella kultur. 
Dessa skillnader i kultur påverkar kundernas beteende, vilket i sin tur leder till att 
Entreprenörerna förmedlar information och budskap på olika sätt beroende på kund och 
nationalitet. Förutom dessa nationella skillnader i kultur kunde vi också konstatera att 
även språket påverkar kommunikationen till stor grad. Utifrån empirin kunde vi tyda att 
Entreprenörerna bland annat väljer att fatta sig kort och koncist i sin kommunikation 
med de kunder som man inte har ett gemensamt språk med. 
 
En tydlig upplevd åtstramning av befogenheten bland kundens representativa på plats 
tyder på en förändring i kundens organisation till en mer centraliserad struktur. Detta 
visar sig genom ett ökat inflytande från inköpsavdelningen vilket haft en negativ effekt 
på Entreprenörens drift av sin verksamhet i flera avseenden. Dels på affärsrelationen 
men mestadels på beslutsprocessen då representativa på plats inte har samma 
befogenheter nu som tidigare. Det finns alltså en skillnad i ledningsfunktionen mellan 
Entreprenören och kunderna beroende på olika strukturer i sin organisation. 
 
Vidare finns det en tydlig upplevd komplexitet i kommunikationsprocessen i form av 
hur lång tiden från förslag till beslut tar. Långa ledtider kan förklaras av 
organisationsstrukturens uppbyggnad beroende på verksamhetens inriktning och att de 
projekt kunden bedriver hos Entreprenören i sin tur är ett projekt styrt av avdelningen 
forskning & utveckling. Skillnaden mellan Entreprenören och kundens struktur på sina 
organisationer påverkar således kommunikationen tidsmässigt. 

Tabell 6, Nyckelfaktorer som påverkande kommunikationen 
	
Identifierade faktorer: Ämnesområde: 
Egna erfarenheter Cultural sensemaking 
Planering & strukturering Kultur 
Kollektivism Kultur 
Hierarkisk kultur Kultur 
Inköpsavdelning  Organisationsstruktur 
Centralisering  Organisationsstruktur 
Långa & komplexa ledtider Organisationsstruktur 
 
För att hantera dessa faktorer som av Entreprenören upplever som problematiska i 
kommunikationen konstaterades att samtliga använder sig av skriftliga 
kommunikationskanaler. Dels för att undvika missförstånd på grund av kulturella 
skillnader och dels för att försäkra sig om att överenskommelser uppfattats korrekt av 
Entreprenören, kundens representativa på plats och huvudkontoret.     
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7 Slutsats & rekommendationer 
Detta kapitel inleder med en sammanfattande slutsats av studiens resultat. Därefter 
återknyts resultatet till studiens syfte och problemformulering. Vidare 
presenteras studiens teoretiska och praktiska bidrag, samt råd till företag och 
organisationer i branschen. Kapitlet avslutas därefter med förslag på vidare forskning 
samt en utvärdering av studiens kvalitet utifrån sanningskriterierna reliabilitet, 
validitet, generaliserbarhet och överförbarhet. 

7.1 Slutsats  
Utifrån vår analys kan vi dra slutsatsen att kulturen har en viss påverkan på kundernas 
hierarki. Vi kan även utläsa att hierarkin har en praktisk påverkan på kommunikationen 
i form av fler beslutssteg och eventuellt längre beslutsprocesser, som i sin tur 
komplicerar den interkulturella kommunikationsprocessen negativt. Vidare kunde vi se 
att kulturen har en påverkan på kundernas sociala engagemang, vilket i sig påverkar 
engagemanget att bygga sociala relationer. Då dessa sociala relationer ansågs underlätta 
kommunikationen mellan Entreprenörerna och kunderna kan vi dra slutsatsen att de mer 
kollektivistiska kundernas beteende har en negativ påverkan på denna 
kommunikationsprocess. Slutligen så anser vi att kundernas upplevda nivå av 
konfrontativt och bestämt beteende beror på de kulturella skillnaderna mellan 
Entreprenörerna och dessa kunder. Detta i sin tur anser vi gör denna 
kommunikationsprocess mer komplicerad med ytterligare en faktor att ta i hänsyn till, 
eftersom Entreprenörerna anpassar sin kommunikation beroende på kund.  
 
Utifrån analysen kan vi vidare konstatera att kulturella skillnader har en påverkan på hur 
Entreprenörerna väljer att kommunicera med sina kunder. Entreprenören väljer i 
huvudsak att kommunicera skriftligt för att förmedla ett tydligt budskap och undvika 
missförstånd.  
 
Störst påverkan på kommunikationen kan konstateras vara en upplevd förändring i 
organisationsstrukturen hos samtliga kunder där avdelningen inköp fått ett allt mer 
inflytande, en avdelning utan varken kunskap eller insyn på testverksamheten vilket 
från Entreprenörens perspektiv påverkat både affärsrelationen och 
kommunikationsprocessen negativt. Dock finns fortfarande ett upplevt intresse från 
kunden att bygga långsiktiga relationer.  

7.2 Uppfyllt syfte och besvarat problem  
Bakgrunden till denna studie var att fördjupa oss i hur kommunikationsprocessen ser ut 
idag mellan Entreprenörerna och dess kunder inom biltestverksamheten i norr. Dels av 
vårt gemensamma intresse för interkulturell kommunikation från universitetsstudier, 
dels med anledning av vår gemensamma bakgrund att tidigare arbetat i denna bransch 
för kunskap att ta med i eventuellt framtida arbete. Problemformuleringen för denna 
studie formulerades enligt nedanstående:  
 
”Hur påverkar skillnader i kultur och organisationsstruktur mellan Entreprenören och 
deras kunder den interkulturella kommunikationen?” 
 
Utifrån vår datainsamling kunde skillnader i hur kommunikationsprocessen ser ut 
beroende på faktorer såsom ekonomisk betydelse identifieras. Vidare identifierades 
skillnader mellan Entreprenörerna och deras kunder såsom olika beteenden beroende på 
situation som kunde härledas till kulturella skillnader i analysen. Dessa skillnader kunde 
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därefter konstateras påverka kommunikationsprocessen i Entreprenörens val av form 
och formulering i kommunikationen med sina kunder.  
 
Utifrån analysen kunde skillnader i kultur identifieras samt att de hade en viss påverkan 
på kommunikationen. Dessa skillnader hade dels en påverkan på valet av 
kommunikationsform samt att de påverkade hur Entreprenören formulerade sitt budskap 
till olika kunder och nationaliteter. Vidare kunde en skillnad i organisationsstruktur 
mellan Entreprenörerna och dess kunder identifieras som påverkande på 
kommunikationsprocessen. Dels i beslutsfattandet beroende på ekonomisk betydelse 
och i tid beroende på kund. Vi anser därmed vår problemformulering besvarad.  
 
Studien har kunnat bidra till en teoretisk förklaring till de upplevda skillnaderna i kultur 
och organisationsstruktur från Entreprenörens perspektiv och bidragit med en förklaring 
till deras praktiskt upplevda kommunikationsproblematik. Studien har bidragit med en 
insikt i interkulturell kommunikation både för oss forskare och andra intressenter 
verksamma i branschen. Vi anser därmed att studiens syfte är uppfyllt. 

7.3 Studiens bidrag 

7.3.1 Teoretiskt bidrag 
Denna studie har genom att undersöka befintliga teorier inom kulturella skillnader och 
organisationsstruktur på ett verksamhets kluster bidragit med ett resultat omfattande hur 
Entreprenörer i norr hanterar den interkulturella kommunikationen med sina 
internationella kunder.  
 
I första kapitlet av denna uppsats konstaterades att ämnesområdet kulturella skillnader 
är vida utforskat men att det råder delade meningar mellan de äldre och de nyare 
forskningarna (se avsnitt 1.5), huruvida förståelse för kulturella skillnader kan erhållas 
genom att jämföra stereotyper mellan nationaliteter eller om förståelse för kulturella 
skillnader endast kan erhållas genom interaktioner.  
 
Denna studie har utifrån tidigare forskning och nyare tolkningar av dessa analyserat hur 
kulturella skillnader visar sig i en specifik kontext, biltestverksamheten i norr. Studien 
har därmed bidragit med insikter hur tidigare forskning på kulturella skillnader upplevs 
i en tidigare outforskad kontext.  

7.3.2 Praktiskt bidrag 
Studiens praktiska bidrag ger intressenter såsom företagare inom samma 
verksamhetsområde en bättre bild av hur skillnader i kultur och organisationsstruktur 
påverkar kommunikation. Studien kan därmed bidra till att ger en bättre insikt och 
förståelse till varför vissa situationer med kunden kan upplevas som problematiska. 
Genom att ta del av denna studie kan andra Entreprenörer få en bättre förståelse för 
bakomliggande grunder till den upplevda kommunikationsproblematiken. Vidare bidrar 
studien med en bild för de Entreprenörer som deltagit att de inte är ensamma om 
upplevd problematik i kommunikationen utan är något som de delar med andra 
företagare verksamma i branschen.  
 
Slutligen är vår förhoppning som forskare att denna studie bidrar till en uppföljning av 
hur Entreprenörerna arbetar i sina organisationer med kunskapsutveckling om skillnader 
i kulturer beroende på kundernas nationaliteter, vilket studien visade en avsaknad på i 
praktiken.  
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Vidare skulle studien kunna bidra med insikter på kommunal nivå i form av förståelse 
för företagarna och resultera i en bättre support samt utbildning i form av föreläsningar 
där kunskapsluckor finns, både för företagare och arbetstagare. Förutom praktiskt 
bidrag riktat till biltestverksamheten och målgruppen skulle studien även kunna bidra 
med en praktisk förståelse för interkulturell kommunikation till andra aktörer med en 
internationell kundbild såsom hotell och andra aktörer inom servicebranschen. 

7.3.3 Samhälleliga aspekter 
För att ge vår forskning ett vidare perspektiv än det studerade området diskuteras 
härmed de samhälleliga aspekterna av studien. Resultatet och slutsatserna från denna 
studie tyder på att skillnader i kultur och organisationsstruktur påverkar 
kommunikationen mellan företag med internationella verksamheter.  
 
Utifrån studiens resultat argumenteras för mer utbildning om kulturella skillnader för de 
som arbetar i internationella affärsverksamheter. Den samhälleliga implikationen för 
mer utbildning om skillnader i kultur är dock att det skulle kunna bidra till ett antagande 
att individer från samma nationalitet är likadana med tanke på att de flesta teorier och 
forskning inom kulturella skillnader bygger på stereotyper. Detta i sig skulle kunna leda 
till ytterligare misstag i kommunikationen.  

7.4 Rekommendationer till företag i branschen 
Utifrån den insamlade empirin kunde det konstateras att få hade några teoretiska 
kunskaper om kulturella skillnader. Om än tidigare studier (Osland & Bird, 2000; 
Ivanova- Gogne & Törnroos, 2017) visar på att genuin kunskap om kulturella skillnader 
är något man lär sig i praktiken tror vi på att en teoretisk grund skulle kunna reducera 
antalet “learning- by- mistakes”. Som avslutning på intervjuerna fick respondenterna 
frågan hur de arbetar i sin organisation med att förbättra den interkulturella 
kommunikationen med sina kunder varpå samtliga svarade genom att på egen hand läsa 
på om deras nationaliteter. Som rekommendation till företagen verksamma i branschen 
rekommenderar vi därmed att se över hur de arbetar i organisationen med utbildning om 
kulturella skillnader. Detta med anledning av att förståelse för andra kulturer leder till 
en förbättrad affärsverksamhet (Osland & Bird, 2000). 
 
Denna rekommendation skulle vi inte bara vilja rikta mot Entreprenörerna och dess 
företag, utan också nå ut med till de kommuner och organisationer som berörs av 
företagare med denna typ av internationella verksamheter.  

7.5 Studiens begränsningar och framtida forskning 

7.5.1 Studiens begränsningar 
Eftersom vi valt att enbart intervjua Entreprenörerna i första hand och inte deras kunder 
så blir studien begränsad till Entreprenörernas uppfattningar och erfarenheter om de 
olika nationaliteterna som är nämnda i studien. Anledningen till detta är för att vi vill 
undvika att störa branschen i största möjliga mån. Denna fordonstestbransch är också 
grundad på väldigt stor sekretess, vilket ytterligare kan tänkas försvåra en bredare 
datainsamling som inkluderar de kunder som har sin verksamhet i Arjeplog. Som 
tidigare förklarat i studien så har även testgrupperna och de kundrepresentativa som 
reser till Arjeplog en väldigt begränsad tidsram att utföra sina tester på, vilket i sin tur 
ytterligare försvårar denna typ av studie.  
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För att få en djupare förståelse för de upplevda skillnaderna i både kultur och 
organisationsstruktur så hade vi, utöver intervjuer med Entreprenörerna, behövt 
genomföra intervjuer med respektive företags kundkoordinatorer. Dessa 
kundkoordinatorer hade möjligtvis kunnat ge oss en ännu bättre bild över hur skillnader 
i organisationsstruktur och kultur påverkar den interkulturella 
kommunikationsprocessen eftersom de har en daglig och direkt kontakt med kundernas 
representativa på plats i Arjeplog.  

7.5.2 Framtida forskning 
För vidare forskning på kommunikationen mellan Entreprenörernas verksamheter, 
kundernas huvudkontor och representativa på plats skulle urvalet kunna breddas till att 
inkludera koordinatorer. Under vår datainsamling visade det sig att flera av de företag 
som representerade populationen hade anställda med befattningen koordinatorer. 
Inkludering av dessa i urvalet skulle kunna ge en djupare förståelse för hur den 
interkulturella kommunikationen fungerar i den dagliga verksamheten. 
 
Beaktningsvärt resultat i denna studie är hur stort inflytande inköpsavdelningen har på 
den operativa verksamheten och påverkan på kommunikationen. Vid analyseringen av 
Empirin kunde en röd tråd av dess påverkan genom alla andra faktorer vi avsåg att 
undersöka. Dess konsekvenser på kommunikationen och Entreprenörernas verksamhet 
skulle därmed vara av intresse att undersöka närmare. Vidare forskning på en 
inköpsavdelnings inflytande skulle inte bara vara av intresse för denna specifika 
verksamhet, utan också vara av intresse att undersöka från ett bredare perspektiv. Dess 
påverkan på forskning & utveckling i en organisation och vidare dess konsekvenser 
gentemot denna avdelnings leverantörer oberoende av verksamhetsinriktning. 

7.6 Studiens sanningskriterier 

7.6.1 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas noggrannheten och precisionen av mätningen och frånvaro av 
skillnader i forskningsresultatet om forskningen skulle upprepas (Collis & Hussey, 
2014, s. 344). Med reliabilitet menas alltså huruvida en studie är tillförlitlig (Collis & 
Hussey, 2014, s. 52). För att en studie ska vara tillförlitlig, ska studien kunna 
åstadkomma samma resultat om den skulle göras igen (Collis & Hussey, 2014, s. 344). 
För att granska sin studie som tillförlitlig ska man som forskare alltså kunna stå för att 
de resultat och slutsatser klarar att granskas (Collis & Hussey, 2014, s. 52). Inför 
datainsamlingen gjordes noggranna förberedelser. Inför insamlingen av data var sex 
stycken intervjuer inplanerade, varav vi valde att avstå fler intervjuer efter den femte. 
Detta med anledning av att den data vi dittills hade samlat in upplevdes omfattande nog 
för att återspegla vad som avsågs att studeras. Vi ansåg alltså inte att fler intervjuer 
skulle bidra till ett mer representativt resultat. Vi anser därmed studien som tillförlitlig 
att åstadkomma samma resultat om den skulle göras igen.  

7.6.2 Validitet 
Med validitet menas i vilken utsträckning ett test mäter vad forskaren vill att det ska 
mäta och huruvida resultatet återspeglar det fenomen som studerats (Collis & Hussey, 
2014, s.345). Felaktigheter i forskningen såsom brister i utförandet av datainsamlingen, 
för få respondenter, och opassande eller missledande mätinstrument kan underminera 
validiteten (Collis & Hussey, 2014, s. 53). För att bedöma validiteten i en forskning är 
så kallat face validity det vanligaste metoden (Collis & Hussey, 2014, s.53). Denna 
metod innebär helt enkelt att säkerställa att de undersökningar eller åtgärder som 
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används av forskaren faktiskt mäter eller representerar vad de ska mäta eller 
representera (Collis & Hussey, 2014, s.53). För att försäkra att datainsamlingen skulle 
besvara vad som avsåg att testas gjorde noggranna förberedelser i form av en 
intervjuguide formulerad med bakgrund till den teoretiska referensramen och studiens 
problemformulering. För att senare undersöka validiteten i huruvida den insamlade 
datan speglar vad som avsåg att testas har empirin gentemot den teoretiska 
referensramen diskuterats. I denna analys (se kapitel 6) har samtliga frågor förutom en 
(se fråga 8 i tabell 4) kunnat analyseras. Detta anser vi som en indikation att studien har 
en stark vailiditet trots bortfall av en fråga där den insamlade datan inte ansågs besvara 
vad som avsåg att testas.  

7.6.3 Generaliserbarhet och överförbarhet 
Med Generaliserbarhet menas i vilken utsträckning forskningsresultatet kan appliceras 
på andra fall (Collis & Hussey, 2014, s. 341). Huruvida en forskning har gjorts på ett 
urval som är representativt för populationen (Collis & Hussey, 2014, s. 54). Med 
anledning av att denna studie har gjorts på ett målstyrt urval (se kap 4.3) där vi som 
forskare valt ut de representativa för populationen finns argument för att denna studie 
inte är generaliserbar. Vidare är denna studie i sig unik med anledning av att den gjorts 
på ett kluster med en specifik typ av verksamhet som inte existerar på fler än ett fåtal 
andra platser i världen. Detta argumenterar däremot för en viss överförbarhet i studien. 
Med överförbarhet menas huruvida studien är överförbar på andra situationer (Collis & 
Hussey, 2014, s. 172). Studien skulle alltså kunna appliceras på andra kluster inriktade 
på samma typ av verksamhet alternativt andra verksamheter med en liknande 
affärsrelation.   
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Bilagor 

Bilaga 1, Organisationsstruktur 
	
	
							

              
 
 
	
	
 
Figur 5, Fyra typer av organisationsstruktur. 
Källa: Burton et al., 2011, s. 61. 
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Bilaga 2, Kommunikation 
 

 
 
Figur 6, Den generella kommunikationsmodellen. 
Källa: Lindqvist et al., 2014, s.170. 
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Bilaga 3, Resultat av GLOBE-studien för respektive land 
 

 
Figur 7, Sverige.  
Källa: GLOBE (2016m) 
 

 
Figur 8, England.  
Källa: GLOBE (2016b) 
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Figur 9, Tyskland. 
Källa: GLOBE (2016c) 
 

 
 
Figur 10, Sydkorea. 
Källa: GLOBE (2016l) 
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Figur 11, Österrike. 
Källa: GLOBE (2016d) 
 

 
Figur 12, Frankrike. 
Källa: GLOBE (2016e) 
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Figur 13, Spanien. 
Källa: GLOBE (2016f) 
 

 
Figur 14, Italien. 
Källa: GLOBE (2016g) 
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Figur 15, Indien. 
Källa: GLOBE (2016h) 
 

 
Figur 16, Kina. 
Källa: GLOBE (2016i) 
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Figur 17, Japan.  
Källa: GLOBE (2016j) 
 

 
Figur 18, USA. 
Källa: GLOBE (2016k) 
    
 

	  



	

	 69 

Bilaga 4, Informationsbrev 
 

Hej *****, 
Tack för att du vill medverka i vårt Examensarbete. 
 
Syftet med denna studie är att utifrån Entreprenörernas perspektiv: 
 
1. Undersöka hur kommunikationsprocessen mellan de lokala biltestföretagen och deras 
kunder ser ut i dag samt analysera och beskriva deras skillnader i kultur och 
organisationsstruktur.  
 
2. Analysera och beskriva hur dessa kulturella och strukturella skillnader påverkar den 
interkulturella kommunikationsprocessen. 
 
Vi ser därmed fram emot att få intervjua dig, för att få ta del av praktiska erfarenheter 
och tankar kring ämnet. 
 
Uppskattad tidsåtgång: 45-60 minuter.  
 
Vi vill också informera dig om att du kommer vara anonym och all information som 
samlas in endast kommer användas i forskningssyfte. 
 
 

Vänliga hälsningar,  
 
Josef Rönnholm & Sandra Ek 
Handelshögskolan, Umeå Universitet. 
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Bilaga 5, Intervjuguide 

Tabell 4, Intervjuguide.  
	
Ämne Delämne Teori Fråga 
Respondentens 
profil 

Bakgrund om 
företaget 

  Berätta lite kort om företaget och dess 
verksamhet. 

Egna erfarenheter Hur många år har ni arbetat på denna 
arbetsplats? 

Kultur 
  

Bakgrund om 
kunderna 

”warm- up 
question” 

Berätta lite kort om era 
kunder/kundgrupper. 

Uncertainty 
Avoidance 
  

Hofstede (2011) 
& GLOBE (2004) 

1.1 Hur skiljer sig era kunder i 
framförhållning och planering? 
1.2 Vilka är mer eller mindre 
strukturerade? 
1.3 Hur påverkar det er kommunikation? 

Future 
Orientation 

Hofstede (2011) 
& GLOBE (2004) 

2.1 Hur skiljer sig era kunder i flexibilitet 
om något måste ändras eller om något inte 
går att lösa? 
2.2 Vilka är mer eller mindre flexibla? 
2.3 Hur påverkar det er kommunikation? 

Assertivneness Hofstede (2011) 
& GLOBE (2004) 

3.1 Är vissa kunder mer eller mindre 
konfronterande? 
3.2 Vilka är mer eller mindre beslutsamma i 
sin kommunikation? 
3.3 Hur påverkar det er kommunikation? 

Humane 
Orientation 

Hofstede (2011) 
& GLOBE (2004) 

4.1 Är vissa kunder mer eller mindre socialt 
inriktade? 
4.2 Vilka är mer eller mindre intresserade 
att delta i sociala arrangemang? 

Collectivism & 
Individualism 

Hofstede (2011) 
& GLOBE (2004) 

5.1 Är vissa kunder mer eller mindre 
intresserade att skapa relationer utanför 
jobbet? 
5.2 På vilket sätt? 
5.3 Hur påverkar det er affärsrelation? 

Performance 
Orientation 

Hofstede (2011) 
& GLOBE (2004) 

6.1 Hur intresserade är era 
kunder i att bygga långsiktiga relationer? 
6.2 Vilka är mer eller mindre långsiktiga? 
6.3 Hur påverkar det er kommunikation och 
verksamhet? 

Power Distance Hofstede (2011) 
& GLOBE (2004) 

7.1 Hur skiljer sig befogenheterna mellan 
kunderna på plats att ta beslut? 
7.2 Vilka har mer eller mindre strikt 
beslutsprocess? 
7.3 Hur påverkar det er kommunikation och 
verksamhet? 

Gender 
Egalitarianism 

Hofstede (2011) 
& GLOBE (2004) 

8.1 Finns det en skillnad i fördelningen 
mellan män och kvinnor bland era kunder? 
8.2 Vilka har en mer eller mindre jämn 
fördelning? 
8.3 Hur påverkar det er kommunikation? 

Kommunikation Budskap Lindqvist et al., 
(2014) 

9.1 Kan ni beskriva hur ni förmedlar 
information till era kunder? 
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9.2 Skiljer sig er kommunikation beroende 
på kund? 

Avkodning 
& 
High- low context 

Lindqvist et al., 
(2014), Burton et 
al., (2011) & 
Hall´s theory of 
high and low 
context 

10.1 Kan ni beskriva hur ni upplever olika 
kunders sätt att förmedla information i sin 
kommunikation? 
10.2 Är vissa mer eller mindre indirekta i 
sin kommunikation? 

Återkoppling Lindqvist et al., 
(2014) 

11 Brukar ni återkoppla till kunden för att 
försäkra er om att budskapet uppfattas 
korrekt? 

Organisation Byråkrati Lindqvist et al., 
(2014) &  
Burton et al., 
(2011) 

12.1 Hur upplever ni att 
kommunikationsprocessen skiljer sig mellan 
era kunder? 
12.2 Vilka anser ni vara är mer eller mindre 
komplex? 

Beslutsprocess 13 Är tiden från förslag till beslut olika lång 
beroende på kund? 

Avslutande frågor 
Cultural- 
Sensemaking 

Erfarenhet, praxis 
& utbildning 

Osland & Bird 
(2000), 
Ivanova- Gongne & 
Törnroos (2017) 

14 Hur har ni förvärvat era kunskaper om 
kulturella skillnader? 
15 Hur arbetar ni i organisationen för att 
förbättra den interkulturella 
kommunikationen med era kunder? 

Frågor utöver studiens syfte och problemformulering 
   16 Kan du komma på något praktiskt 

exempel på när kommunikationen gått helt 
fel på grund av kulturella skillnader? 

	
 
 



	 	 		
	

	

	

	

	

	

 


