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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för de kompetenser en internationell 

salesmanager behöver för att hantera interkulturella möten. Därför ska de kulturella 

skillnader som kan uppstå i interkulturella sammanhang samt olika sätt att hantera dessa 

undersökas. För att uppnå syftet med studien har följande huvudproblem formulerats: Hur 

påverkar en Salesmanagers kompetenser dennes förmåga att hantera kulturskillnader vid 

kommunikation av internationell försäljning?  

 

Det teoretiska fält som använts innefattar salesmanagerns roll i en global värld och de kapital 

som krävs av denne; kulturella lager samt interkulturell kompetens. Studiens metod har varit 

kvalitativ med en deduktiv ansats, kombinerat med en fallstudie på Norden Machinery AB. I 

den empiriska delen framställs respondenterna i en jämförelse till varandra, följt av analysen 

där empirin tolkas utifrån teorin.  

 

Studiens slutsats påvisar att en salesmanagerns kompetenser i hög grad påverkar dennes 

medvetenhet av och förmåga att hantera de kulturella skillnader som uppstår vid 

interkulturella möten. Avslutningsvis framhäver vi det teoretiska gap vi funnit inom ämnet 

och det teoretiska bidrag vi tillfört, lyfter fram förslag till framtida forskning samt ger 

praktiska rekommendationer till företaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Salesmanagement, affärsrelationer, globalt tankesätt, kulturella skillnader, 

interkulturell kommunikation, interkulturell kompetens. 



ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to increase the understanding of the skills an international sales 

manager needs to manage intercultural encounters. Therefore, the cultural differences that 

may arise in intercultural contexts, and ways to manage those will be examined. In order to 

achieve the purpose of the study, following main problem were formulated: How does a sales 

manager’s competences affect his ability to deal with cultural differences of communication 

in international sales? 

 

The theoretical framework used includes the sales manager’s role in a global world and the 

different capitals required by him; layers of culture and intercultural competence. The study's 

methodology is qualitative and has a deductive approach, combined with a case study on 

Norden Machinery AB. In the empirical part the respondents are put into comparison with 

each other, followed by analysis in which empirical data interpreted with the theoretical 

framework. 

 

The study's conclusion indicates that sales managers’ skills greatly influence their awareness 

of, and ability to deal with cultural differences that arise in intercultural encounters. Finally, 

we present the theoretical gap we found within the subject and the theoretical contribution we 

found as well as suggestions for future research and practical recommendations for the 

company. 
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1. INTRODUKTION 

I följande kapitel redogör vi för det valda forskningsområdet, där fokus lagts vid 

globaliseringens effekt på kultur och affärsvärlden. Problemdiskussionen lyfter fram 

bristen på befintliga teoretiska och praktiska ramverk för nödvändiga interkulturella 

kompetenser inom salesmanagement varifrån en problemformulering utmynnat. En 

uppdelning har gjorts i två delproblem för att bättre kunna besvara huvudproblemet. 

Slutligen redogörs det för uppsatsens syfte följt av en modell av uppsatsens disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Globaliseringens effekt på företagsvärlden är av intresse, då det har tagit bort många 

barriärer och på så sätt öppnat upp möjligheter för både multinationella och små och 

medelstora företag menar Thomas och Inkson (2009), då möjligheten att förlägga delar 

av sin verksamhet på andra marknader har ökat. Fördelarna uppstår i och med att 

företag kan utnyttja minskningen av barriärer genom att exempelvis tidigt komma in på 

marknader och på så sätt erhålla kunskap samt erfarenheter (Gupta & Govindarajan, 

2004). Hamilton och Webster (2012) menar att detta möjliggör lägre produktions-

kostnader vilket kan öka konkurrenskraften hos företagen. Dock har detta även 

inneburit ökade risker menar Kotler och Caslione (2010). Dessa negativa aspekter 

inkluderar en komplex miljö samt en ökad konkurrens mellan länder vilket har ökat 

svårigheterna för mindre företag att hålla sig kvar på marknaden beskriver Hamilton 

och Webster (2012). Globalisering har tvingat företag att öka sin innovationsförmåga 

och minskat tiden för beslutsfattande, samt medfört anpassningar i form av lagar och 

regler, men även språk- och andra kulturskillnader (Hamilton & Webster, 2012). Moran, 

Harris och Moran (2011) beskriver den globala marknaden som ett forum där en 

multikulturell miljö med höga prestationer frodas.  

 

Sverige är ett land som kraftigt påverkats av globaliseringen och internationaliseringen 

av ekonomin. Från år 1850 till 2000 ökade den svenska utrikeshandeln genomsnittligen 

med sex procent per år. En bidragande faktor till den tidiga internationaliseringen av 

den svenska ekonomin, är att nationella företag i ett tidigt skede etablerade sig på den 

internationella marknaden, då den inhemska marknaden och dess efterfråga var alltför 

liten, särskilt för specialiserade företag i olika industrier (Johnson, 2007). Tillväxtanalys 

(2010) förklarar att sedan 1990 har värdet av den svenska exporten nästan fördubblats 
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och med en exportkvot idag på mer än 50 procent av BNP är Sverige en av världens 

mest internationaliserade ekonomier. Johnson (2007) menar att svenska företag varit 

framgångsrika i sin internationalisering då de ofta varit mindre auktoritärt styrda. Detta 

har inneburit stora fördelar, eftersom representanter för svenska företag har haft 

befogenheten men även kompetensen för att fatta beslut på avlägsna marknader, i en 

mycket högre grad än andra utländska företagsrepresentanter (ibid). 

 

Bradley (2005) menar att även om globaliseringen bidragit till ekonomisk tillväxt, har 

den även inneburit grava sociala konsekvenser. Bird och Stevens (2003) anser att som 

ett resultat har världen blivit mer homogen, i och med att en gemensam kultur spridit sig 

i världen - något en del nationer upplever som ett hot mot sin kultur. Bradley (2005) 

beskriver att denna konvergens av kulturer manifesteras på olika sätt, eg. en minskning 

av språkskillnader, då det engelska språket har blivit det universella språket i många 

sammanhang. Bird och Stevens (2003) menar att denna homogena kultur kan 

återspeglas i sådant som musik, kläder och underhållning, men även den ökade närvaron 

av globala märken runt om i världen då outsourcing växt sig starkt men även spridning 

av nyhetsankring och gemensamma språk förenar våra uppfattningar.  

 

Bakic-Miric (2012) menar dock att det fortfarande finns orsak till att behandla kulturer 

olika; trots att nya vanor och värderingar vaggas in så kommer inte nationella kulturer 

att försvinna inom en snar framtid, trots det globala samhällets framväxt. Exempelvis 

kommer inte de grundläggande värderingarna att förändras bara för att fler människor 

idag äter i större utsträckning på välkända restaurangkedjor så som Mc Donalds. Samma 

beteende och matvanor kan ha olika betydelse i olika kulturer då de består av mer än 

synliga artefakter (Trompenaars & Hampden-Turner, 1998). Snarare ökar behovet av 

interkulturella kompetenser i en globaliserad värld enligt Bakic-Miric (2012). 

 

Det affärsklimat som företag idag möter är oerhört komplext och dynamiskt, och 

ständigt i förändring eftersom marknader runt om i världen kopplas samman genom 

ökande internationell handel, allt fler multinationella företag, samt handelsavtal och 

allianser (Thomas & Inkson, 2009). Voegtlin, Patzer och Scherer (2012) beskriver hur 

globaliseringen av affärslivet har resulterat i större komplexitet, tvetydighet och alltmer 

multikulturella marknader. Detta har haft djupgående implikationer för salesmanagers, 

inklusive deras interaktioner, deras inflytande samt gemensamma mål. Thomas och 



Affärsvärldens kameleont  Johansson & Terzić (2013)  

4 
 

Inkson (2009) menar att salesmanagern idag möter mer dynamiska utmaningar, då allt 

fler dimensioner måste inkorporeras i försäljningen. Bakic-Miric (2012) förklarar att 

bristen på ramar för agerande vid möte av heterogena kultursammanhang, gör dessa 

interkulturella situationer svåra att hantera och kan ge upphov till problem - eftersom till 

synes universella koncept så som ledarskap, förhandling, beslutsfattande och 

konflikthantering ofta varierar från kultur till kultur.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Bird och Stevens (2003) menar att trots en konvergens mot en gemensam global kultur 

som ett resultat av globaliseringen, är det fortfarande högst orealistiskt att man inom en 

snar framtid kommer se samtliga nationskulturer försvinna och istället en uniform kultur 

träda fram. Denna utveckling utgör i sig en paradox, i och med att världen å ena sidan 

har öppnats upp och inneburit en ökad integration av olika sfärer, men å andra sidan 

möter företag idag allt större utmaningar när det gäller kulturella skillnader i deras 

internationella verksamhet (Bird & Stevens, 2003).  I en globaliserad affärsvärld där 

barriärer inom olika sfärer i vissa fall försvinner helt, ställs företag idag inte bara inför 

nya marknader med enorm potential, där de kan utforska nya okända marknader med 

nya kunder och nätverk, utan möter även nya konkurrenter och motgångar. I denna 

värld av förändring, menar Kotler och Caslione (2010) att inte bara företagets roll har 

förändrats, utan även de personer, inklusive salesmanagern, som är ansvariga för 

företagets aktiviteter, möter idag flera och även mera komplexa utmaningar än för bara 

några decennier sedan.  

 

Den konvergens av olika marknader som skett som resultat av globaliseringen, har gjort 

interaktionen mellan olika kulturer oundviklig (Bakic-Miric, 2012), och särskilt för 

aktörer i svenska företag, för vilka utländska marknader ofta är den enda möjligheten 

för tillväxt, är det nu oundvikligt att komma i kontakt med andra kulturer (Johnson, 

2007). Mughan och O‟Shea (2010) beskriver hur individer som idag ställs inför 

interkulturella situationer, behöver besitta en djupare förståelse och kompetenser när det 

gäller kultur, kulturskillnader och interkulturell kommunikation för att kunna förbli 

framgångsrika i det dagliga arbetet. Enligt Thomas och Inkson (2009) är behovet av 

sådana färdigheter stort då de ofta utgör nyckeln till organisatorisk och ekonomisk 

effektivitet, och eftersom det inte finns något tecken på att denna globaliserande trend 
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ska vända eller minska, måste morgondagens salesmanagers - ännu mer än dagens - 

kunna konkurrera och arbeta i en global och interkulturell värld. 

 

Bird och Stevens (2003) beskriver att dessa aktörer måste kunna hantera 

kulturskillnader, då risken för kommunikativa missförstånd och konflikter är större, 

varav faran att gå miste om möjligheter i de internationella verksamheterna även ökar, 

om man inte hanterar dessa väl. Trots att antalet multinationella företag mellan åren 

1990 och 2003 har ökat drastiskt, fortsätter managers att vara oförberedda på en global 

kontext (Gabel & Bruner, 2003). En studie av befattningshavare, visar att bristen på 

“global” talang hos globala managers är den primära grunden för oro i företagens 

globala expansionsplaner (Javidan & Walker, 2012), medan en annan studie bland 

globala managers, visar att 60 procent anser sig vara dåligt förberedda för sitt arbete 

(Howard & Wellins, 2009). 

 

Trots att globalisering är långt ifrån ett nytt fenomen i teorin, är forskning och praxis 

när det gäller dimensioner av internationella salesmanagement relativt outforskat i 

samband med interkulturella studierenligt Hall, Zhu och Yan (2001). Även om i stort 

sätt varje internationell management teori någon gång har applicerats på olika kulturer, 

saknar fältet fortfarande omfattande teoretiska ramverk för utveckling av internationellt 

salesmanagement. Tidigare forskning om kulturella skillnader har huvudsakligen 

baserats på Hofstedes klassiska dimensioner som framhäver nationskultur skillnader, 

likaväl det nyare GLOBE projektet, som också fokuserar på skillnader (Youssef & 

Luthans, 2012). Denna typ av forskning har kritiserats kraftigt och Chen, Leung och 

Chen (2009) menar att det är tveksamt om kunskap om enbart kulturskillnader, kan leda 

till framsteg inom transnationell forskning.  

 

Hittills har majoriteten av teorin inom kultur fokuserat på att identifiera skillnader 

mellan kulturer och givit råd för hur salesmanagers ska agera i respektive kultur, det vill 

säga fokuserat på ett kontrastivt synsätt. Därmed är en stor del av teorierna inom 

salesmanagement som idag appliceras på internationella försäljare relativt utdaterade, 

då de fortfarande har det traditionella fokus som är anpassat för den nationella 

marknaden, istället för att bistå med råd för hur försäljare kan agera i interkulturella 

miljöer. Det saknas därmed en relevant teoretisk referensram för hur salesmanagers ska 

hantera de kulturskillnader som de kan stöta på i interkulturella möten. 
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1.3 Problemformulering 

För att erhålla ökad förståelse om salesmanagerns betydelse för hantering av kulturella 

skillnader i internationella affärssammanhang, har vi valt att dela upp denna uppsats i; 

1) ett huvudproblem, 2) två delproblem (A och B).  

 

Huvudfråga  

För att kunna skapa en förståelse för kompetensers påverkan på salesmanagerns förmåga 

att hantera interkulturella skillnader inom kommunikation vill vi undersöka vad som 

krävs i internationella affärssammanhang då denne möter olika kulturer i internationella 

affärssammanhang. Problemet som här har identifierats leder oss till vår huvudfråga: 

 

 

 

 

 

 

Delproblem A 

Vi ämnar beskriva kulturfenomen och de kulturaspekter som mest frekvent manifesteras 

inom internationella affärssammanhang, för att på så sätt framhäva vilka typer av 

kulturella skillnader som kan komma att uppstå inom internationella affärssammanhang. 

Fokus kommer att läggas vid kommunikation, normer och värderingar då vi vill finna 

fram dessa kulturella skillnader salesmanagern kommer att finna. Denna 

problemformulering leder således in på det första delproblemet: 

 

 

 

 

 

 

Delproblem B  

En salesmanager behöver med skicklighet kunna hantera olika affärsrelationer i 

internationella affärssammanhang. För att förstå vilka kompetenser som krävs av en 

salesmanager i den globala affärsvärlden, ämnar vi därför beskriva de kompetenser som 

Hur påverkar en salesmanagers kompetenser dennes förmåga att hantera 

kulturskillnader vid kommunikation av internationell försäljning? 

Vilka typer av kulturella skillnader möter en salesmanager vid internationell 

försäljning? 
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krävs för att framgångsrikt bemöta de utmaningar som uppstår i den globala 

affärsvärlden. Denna problemformulering leder således in på det andra delproblemet:  

 

 

 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för vilka kompetenser en internationell 

manager behöver för att hantera interkulturella möten. Därför ska de kulturella 

skillnader som kan uppstå i interkulturella sammanhang samt olika sätt att hantera dessa 

undersökas. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsens disposition introduceras i följande modell (Se Modell 1 nedan), där efter 

ovan presenterade introduktion, vår teoretiska referensram presenteras i kapitel två, som 

behandlar Salesmanagement, Kultur samt Hantering av kulturskillnader och 

interkulturell kommunikation, följt av en teorisyntes där vi summerat våra huvudsakliga 

teorier. Den metod vi använd i vår studie, dess upplägg samt vårt empiriska 

tillvägagångssätt beskrivs i kapitel tre. I kapitel fyra presenteras det empiriska data som 

samlats in från våra intervjuer med salesmanagers på Norden Machinery AB. En analys 

följer i kapitel fem där våra huvudsakliga ämnesområden analyseras i tre delar; 

Salesmanagement, Kultur och Hantering av kulturella skillnader och interkulturell 

kommunikation där jämförelser och resonemang tas fram. Slutligen följer våra 

slutsatser, där utrymme även lämnats för rekommendationer och framtida forskning.  

 

 

 

Vilka kompetenser krävs av en salesmanagers för att agera framgångsrikt vid 

interkulturella möten i en global affärsvärld?  
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Modell 1 Uppsatsens disposition (egen modell) 
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2. TEORI 
I följande kapitel redogör vi för den teoretiska referensram som uppsatsen är baserad 

på. För att få en överblick av salesmanagerns roll kommer viktiga kompetenser för 

denne att presenteras. Därefter går vi in på olika lager av kultur inklusive olika 

kulturella dimensioner. För att förstå hur dessa kulturella skillnader hanteras vid 

kommunikation går vi in på interkulturell kommunikation och interkulturella 

kommunikationskompetens. Slutligen presenteras en teorisyntes där detta sammanställs. 

 

2.1 Salesmanagement i internationella affärssammanhang 
Business-to-business (B2B) marknader skiljer sig markant från business-to-consumer 

(B2C) marknader menar Kotler, Armstrong och Parment (2011) då de skiljer sig i 

marknadsstruktur och efterfråga, köparnas karaktär och typen av beslut och 

beslutsprocesser. Inom B2B är kunderna färre men större och köpen involverar ofta 

flera, och även mer professionella köpare. Efterfrågan på B2B marknader är mindre 

elastisk och påverkas mindre av prisförändringar, dock kan efterfrågan fluktuera 

snabbare. Slutligen framhäver Kotler, Armstrong och Parment (2011) även att 

köpprocessen inom B2B vanligen är mer formell, men även innebär mer djupgående 

samarbete mellan köpare och säljare vilket resulterar i långsiktiga relationer. 

 

Enligt Ford, Gadde, Håkansson och Snehota (2011) utgör affärsrelationer grunden för 

all handel och utan dessa kan inte något företag agera, vilket ger företag tillgång till 

andras resurser. Relationer möjliggör företags förmåga att framgångsrikt genomföra 

försäljningar och inköp. Dock kan relationer vara problematiska, då de tar lång tid att 

utveckla och kräver kontinuerligt engagemang. Några av företagens affärsrelationer kan 

vara rutinartade, där den enda kontakten som sker är via sporadiska samtal för att 

bekräfta enklare produkter och tjänster. Det finns dock även mer djupgående relationer, 

där företagen kan gå så långt att de anpassar sitt utbud eller till och med sina aktiviteter 

för att bättre anpassa sig till klienten. Detta gör att företag blir allt mer beroende av sina 

affärsrelationer och allt i mindre utsträckning kan agera helt självständigt menar Ford 

m.fl. (2011). 
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Hellman (2005) förklarar att i B2B relationer är beslutsfattaren och dennes 

prestationsförmåga i förhandlingar av stor betydelse för hur affärerna utvecklas och att 

det är nödvändigt att lägga fokus på relationer. Chang, Wang, Chih och Tsai (2012) 

menar att i affärsmarknader, utgör hanteringen och upprätthållandet av relationer den 

största utmaningen men är även av största vikt för företag som vill bibehålla sin position 

på marknaden men även utveckla den. Företaget måste tillfredsställa kunderna i varje 

interaktion för att på så sätt bygga stabila, långsiktiga relationer och förhindra att 

kunderna byter leverantör (ibid). 

 

2.1.1 Salesmanagerns roll i internationella affärsrelationer 

Daft (2003) förklarar hur managerns roll är att organisera mål på ett effektivt sätt med 

hjälp av verktyg så som planering, organisering, ledning och kontroll av organisatoriska 

resurser. Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2006) tillägger att managers roll även 

innefattar förmågan att inspirera och sätta upp mål. Pettinger (2012) tillägger att 

managern ofta har rollen av företagets ansikte utåt, och får representera företaget samt 

figurera som en kontakt för alla inom företaget och att effektivt fungera som 

beslutsfattare. Enligt Mendenhall, Kuhlmann och Stahl (2001) och Weitz och Bradford 

(1999) har en internationell manager en stor variation av arbetsuppgifter, varav några 

av de viktigaste är att underhålla affärsrelationer, men även inneha affärskunskaper så 

som förhandlingsteknik. En internationell salesmanager har enligt Rossiter och 

Bellman (2005) specifikt hand om att åstadkomma detta genom den personliga 

försäljningen och måste därmed kunna hantera både sitt eget budskap och sin klient, 

men även andra som de möter under sitt arbete. 

 

Då salesmanagern utgör den primära kontakten mellan kunder och företag, har de 

ansenligt inflytande på klienternas uppfattning om företagets reliabilitet samt värdet av 

dess tjänster (Biong och Selnes, 1996). Weitz och Bradford (1999) visar att kunder ofta 

har bättre kontakt med och förtroende för försäljaren än de har för företaget som dessa 

arbetar för. Moran, Harris och Moran (2011) beskriver hur en internationell managers 

arbete blir allt mer komplex i och med en allt mer globaliserad affärsvärld, då mer 

komplexa situationer behöver hanteras för att salesmanagerna ska vara mer proaktiva 

förändringsmakare. 
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2.1.2 Globalt tankesätt och attityder för hantering av affärsrelationer 

Moran, Harris och Moran (2011) och Guilherme m.fl. (2010) menar att stor vikt bör 

läggas vid attitydförändringar, där managern måste modifiera sin attityd och sitt 

beteende. Det har dokumenterats att framgångsrika internationella försäljare har 

specifika kompetenser och karaktärsdrag som måste utvecklas kontinuerligt genom hela 

livet för att bli bättre anpassad för de situationer de möter i dagens accelererande 

affärsklimat (Kets De Vries & Florent-Tracey, 2003). Green, Hassan, Immelt, Marks 

och Meiland (2003) påpekar att en av de viktigaste attitydförändringarna är att ständigt 

sträva mot att bli fördomsfri, då detta skapar stereotyper och på så sätt utgör ett hinder 

för effektiv kommunikation. Javidan och Walker (2012) förklarar att företags 

internationella representanter idag behöver ha ett globalt förhållningssätt för att kunna 

hantera människor och upprätthålla relationer. Detta är vanligtvis oerhört komplext men 

ännu mer utmanade på internationell nivå då inflytande på människor med annan 

kulturell bakgrund presenterar större svårigheter. Javidan och Walker (2012) menar att, 

för att skapa en högre konkurrenskraft inom företaget, måste ett globalt tankesätt 

uppnås, som innefattar tre kapital (se Figur 1). 

 

 Det intellektuella kapitalet 

Javidan och Walker (2010) redogör för den kognitiva delen av ett globalt 

förhållningssätt som innefattar kunskap om den globala industrin, marknadsstrategier 

och riskhantering, men även kunskap inom politik, ekonomi och kultur. Guilherme 

m.fl. (2010) föreslår språkkunskaper som en viktig kompetens. Dock påpekar Green 

m.fl. (2003) att det inte räcker med att besitta rätt språkkunskaper, då detta inte innebär 

att personen i fråga har rätt attityd för att hantera interkulturella möten. Bird och 

Stevens (2003) tillägger att managern bör vara väl informerad av sin omvärld, särskilt 

den internationella handeln och den senaste utvecklingen. Javidan och Walker (2012) 

framhäver att detta bör resultera i att en kosmopolitisk världssyn erhålls. 

 

 Det psykologiska kapitalet  

Enligt Javidan och Walker (2010) innefattar det psykologiska kapitalet en passion för 

kulturella skillnader och ett intresse för att utforska världen men det är även värdefullt 

att ha intresse för utmaningar som att ta risker och hantera oförutsägbara situationer.  

Schneider och Barsoux (2007) framhäver vikten av att ha god kännedom om sig själv 

och sin egen kultur Mendenhall, Kuhlmann och Stahl (2001) 
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tilläggerattsjälvkänslanbörvara hög och innefatta energi, självsäkerhet och kämparanda 

tillägger. Jandt (2010) påpekar att det psykologiska kapitalet även innefattar tolerans 

och hantering av känslor som kan uppstå vid interkulturella möten så som osäkerhet, 

stress och frustration, men likaså att självkritiskt förbättra sin framtoning och sitt 

beteende.  

 

 Det sociala kapitalet 

Javidan och Walker (2010) beskriver sociala kapitalet med färdigheter som empati, 

intresse för och förmågan att upprätta kontakter och relationer utomlands. Jandt (2010) 

menar att även kommunikativa färdigheter är viktiga, i både verbala och icke-verbala 

sammanhang - både för att förstå men även att göra sig förstådd hos den andre parten. 

Det är även betydelsefullt att inneha en förtroendeingivande attityd tillägger Bird och 

Stevens (2003). Därför menar Javidan och Walker (2012) att det är betydelsefullt att 

kunna underhålla konversationer och se på saker ur olika perspektiv. Guilhermem.fl. 

(2010) påpekar att “Team-work” är något som används ofta i multikulturella 

sammanhang och därför är viktigt för managers som agerar i dessa miljöer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 The Structure of Global Mindset.Källa; Javidan och Walker (2012;38) 
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Harris och Moran (1991) förklarar att det är huvudsakligen internationell 

arbetslivserfarenhet bidrar till att skapa en kosmopolitisk världssyn, med andra ordet 

sinne med en innovativ och deltagande förmåga att fungera bekvämt i en global miljö. 

Moran, Harris och Moran (2011) tillägger att den nutida globala managern ha en 

konstruktiv input på den nya globala affärseran, då de kan åstadkomma en skillnad 

genom att uppnå ett globalt tankesätt som innefattar social kompetens, integritet, mod 

och kulturell känslighet. Nutida managers kan på så sätt brygga broar mellan olika 

kulturella verkligheter (ibid). 

 

2.2 Kultur i Internationella affärssammanhang 

Hall (2005) förklarar att kultur är ett system som är historiskt delat av en grupp 

individer och att de symboler som det kulturella systemet är uppbyggt på möjliggör 

kommunikation mellan gruppens medlemmar på ett relativt effektivt och verkningsfullt 

sätt. En gemensam historia ger individer i en grupp ett sätt att förklara ordningen i 

världen på och ge insikt om ens egen identitet (Wellros, 1998). Bakic-Miric (2012) 

förklarar kultur som en uppsättning inlärda och gemensamma tolkningar om 

övertygelser, värderingar, normer och sociala praktiker som påverkar beteenden i en 

särskild grupp människor och som måste överföras från generation till generation.  

 

Hall (2005) redogör för de två huvudsakliga perspektiv som finns för hur mänskligt 

beteende och kommunikation påverkas av kultur vid internationella affärer. Det första 

är det monolitiska perspektivet som innebär att kultur påverkar mänskligt beteende i full 

utsträckning och att detta fenomen är konsekvent över alla grupper. Detta möjliggör 

förutsägelse och kontroll, och är behjälpligt för att förstå tendenser och orsaker till 

kulturella missförstånd. Det andra perspektivet är det reflexiva perspektivet, som ser 

kultur som en viktig resurs vid kommunikation och beteende, men även innefattar 

kontexter och den specifika situationen som minst lika viktiga för att förstå ett visst 

beteende. Det reflexiva perspektivet ser inte människor som kulturella robotar, utan som 

beslutstagare vars beteende kan påverkas av sociala och kulturella variabler (Hall, 

2005). Dock är det viktigt att ha i åtanke att nationer inte är kulturellt homogena, utan 

individer i en nation kan ha olika uppfattning om kulturen, beroende på social position, 

ålder, kön, utbildning och livserfarenheter (Samovar, Porter och McDaniel, 2006).  
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2.2.1 Kulturens betydelse vid affärssammanhang 

Trompenaar och Hampden-Turner (1998) förklarar hur kulturens starka påverkan på 

mänskliga uppfattningar och beteenden i internationellt affärsperspektiv, kan spåras till 

hur den manifesteras i tre lager; ett yttre lager, ett mellanlager samt ett inre lager.   

 

2.2.1.1 Det yttre och det mellersta lagret i affärssammanhang 

Det yttre lagret utgör enligt Lustig och Koester (2007) den explicita delen av kultur och 

består av konkreta ting så som mat och dryck, klädstilar och byggnader, som är 

symboler för de djupare delarna av kulturen. Särskilt språk är en särskilt viktig yttre 

manifestation tillägger Lustig och Koester (2007), som inte endast är ett sätt att dela 

med sig idéer, känslor och information, utan även det huvudsakliga sättet att förmedla 

kulturen i sig. Det är oftast på detta lager som fördomar tar sin början menar Hall(2005). 

Det mellersta lagret består av värderingar - som grundas i trossatser om hur världen bör 

vara och visar på vad som anses vara värdefullt eller önskvärt – och normer, som är 

regler för vad som är ett socialt acceptabelt beteende och vad som inte är det. Dessa kan 

förekomma både i formellt skrivna lagar och inom informell social kontroll, där brutna 

normer konfronteras med sociala sanktioner (Hall, 2005). Manifestationer så som 

religion och sociala institutioner fungerar eg. som sociala kontroller och regulatorer av 

normer och värderingar anser Samovar, Porter och McDaniel(2007).  

 

2.2.1.2 Det inre lagret i affärssammanhang 

Förståelse för skillnaderna i kulturella normer och värderingar återfinns i kulturernas 

respektive världsåskådning, som är det mest fundamentala i en kultur, men även det 

mest abstrakta (Lustig & Koester, 2010). Hall (2005) beskriver att världsåskådningen 

verkar på en omedveten nivå och bistår med svar till de mest grundläggande mänskliga 

frågorna, så som ‟Hur får jag min plats i samhället?‟, ‟Vad är synen på tid?‟ – något 

som avgör hur man interagerar med andra individer från samma eller andra kulturer. 

Trompenaar och Hampden-Turner (1998) har identifierat sex olika dimensioner som 

påverkar kommunikation i internationella affärssammanhang: 

 

 Universalism kontra partikularism –där universalism innebär att samma värde 

alltid kan appliceras, oavsett person, medan partikularism innebär att mer 

uppmärksamhet ges till vänskapsrelationer och unika situationer; 
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 Individualism kontra kommunitarism– där individualism innebär att människor 

ser sig som individer först och främst, medan kommunitarism innebär en 

prioritering av gruppen och gruppmedlemskapet; 

 Neutralitet kontra emotionalitet–där neutralitet innebär att interaktioner ska 

vara objektiva och neutrala då känslor endast förvirrar, medan emotionalitet 

föredrar att känslor uttrycks då förhandlingar trots allt är mänskliga affärer; 

 Specificitet kontra diffusion – där specificitet innebär att fokus enbart läggs på 

den relation som uttryckligen beskrivits i ett kontrakt, medan diffusion kräver 

personlig kontakt utöver vad som undertecknats i kontraktet; 

 Prestation kontra tillskrivning –där prestation innebär att individer döms utefter 

vad de har presterat, medan tillskrivning erlägger status beroende på kön, 

familjenamn och ålder; 

 Tidssyn –där tiden ses som ett monokroniskt fenomen eller som ett polykroniskt 

fenomen, där de förflutna, nuet och framtiden flyter samman. Tidssynen kan 

innebära skillnader vad gäller planering, strategi och investering. 

 

En nyare modell för kulturskillnader inom affärsrelationer, etablerades i och med 

projektet GLOBE „Global Leadership and OrganizationalBehaviorEffectiveness 

Research Project‟ (House, Hanges, Javidan, Dorfman & Gupta, 2004). I GLOBE deltog 

flera olika intervjupersoner från en och samma organisation, två eller flera 

organisationer från varje industri, samt minst industrier från varje samhälle, enligt 

Grove (2013).Lustig och Koester (2010) menar att fördelen med GLOBE är att det 

innehåller uppdaterad data, vilket även klargör och ökar förståelsen av kulturella 

mönster både inom kulturella interaktioner och vardagliga mönster bland olika möten 

inom affärsvärlden, men även kulturella värderingar av vad människorna anser idealt 

för deras kultur. House, Javidan, Hanges och Dorfman (2002) redogör för de nio 

kulturdimensioner som GLOBE etablerade, varav de sex första har sitt ursprung i 

Hofstedes kulturdimensioner från 1980: 

 

 Osäkerhetsundvikande – hur mycket en grupp förlitar sig på sociala normer, 

formella regler och procedurer för att minska oförutsägbarheten och på så sätt 

hantera osäkerhet, samt i vilken utsträckning man kan hantera stress och 

tvetydighet; 
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 Maktdistans – hur gruppen anser att makt ska fördelas jämt samt i vilken 

utsträckning som auktoritet, maktskillnader och statusprivilegier är accepterade; 

 Självsäkerhet –hur gruppen uppmuntrar individer till att vara självsäkra, 

konfronterande eller till och med aggressiva i sociala relationer; 

 Kollektivism I och II – hur societala normer uppmuntrar till kollektiv handling 

samt hur mycket individer uttrycker lojalitet för organisationer och familjen; 

 Könsjämställdhet - hur gruppen minimerar bristande jämställdhet; 

 Resultatinriktning – hur mycket gruppen uppmuntrar medlemmar för 

prestationsförbättringar, innovationer och höga standard; 

 Framtidsinriktning – hur individer uppvisar framtidsorienterat beteende, så som 

planering, investeringar i framtiden och fördröjning av tillfredsställelse; 

 Humaninriktning – hur mycket gruppen uppmuntra generöst och omtänksamt 

beteende. 

 

2.3 Interkulturell kommunikationskompetens 
Kommunikation är ett ömsesidigt utbyte av meddelanden mellan mottagare och 

avsändare, som måste baseras på gemensamma grunder utan för stora störningar för att 

bli framgångsrikt (Samovar, Porter & McDaniel, 2006). Jandt (2010) beskriver icke-

verbal kommunikation som meddelanden som skickas utan att det verbala språket 

används och Samovar, Porter och McDaniel (2006) föreslår kroppsspråk, tystnader, 

dofter, tidsskillnader och uppträdanden som exempel på icke-verbal kommunikation. 

Interkulturell kommunikation innebär kommunikation mellan olika kulturer, och 

Moran, Harris och Moran (2011) menar att i internationella affärssituationer är risken 

för missförstånd och andra svårigheter större, då störningarna, här i form av gester, 

proximitet, miljö och språk, blir mer markanta då två olika kontexter och kulturer möts.  

 

Ghauri och Usunier (2003) beskriver hur interkulturell kommunikation är viktigt när 

internationella förhandlingar genomförs, då de olika bakgrunderna, värderingar och 

attityder kan leda till missförstånd. Språk, kommunikation och kultur är tätt 

sammanvävda i varandra enligt Samovar, Porter och McDaniel (2006) och i 

interkulturella relationer är det bevisat att detta skapar stora problem när dessa aspekter 

är tagna för givna menar Guilherme m.fl.(2010). Studier kring interkulturell 

kommunikation strävar därför efter att förstå olika attityder, värderingar och 
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uppförandekoder för att minska de missförstånd som kan uppstå mellan sändare och 

mottagare (Chen och Starosta, 1998). 

 

2.3.1 Medvetenhet av kulturella skillnader i affärsrelationer 

Enligt Samovar, Porter och McDaniel (2006) existerar det en ingrodd tro i 

internationella affärssammanhang att arbetsrutiner och tankeprocesser är desamma i 

olika kulturer. Dock menar House m.fl. (2004) att trots en större sammanlänkning 

mellan världens länder tack vare globaliseringen, så har inte kulturella skillnader 

försvunnit i affärsvärlden. Snarare föreslår House m.fl. (2004) att det är möjligt att när 

de ekonomiska barriärerna har minskat, har de kulturella skillnaderna blivit mer 

framträdande - något som har resulterat i nya utmaningar. Trompenaar och Hampden-

Turner (1998) menar att det oftast är subtila skillnader som kan leda till missförstånd, 

frustration och likaväl ilska under kommunikation i internationella affärssammanhang, 

då man inte kan förstå ett visst beteende eller kommunikationssätt. Sett utifrån ens egna 

kulturella perspektiv, kan ett beteende ses som ineffektivt, men även felaktigt, då det 

inte stämmer överens med ens egen kulturs normer gällande passande beteende menar 

Bakic-Miric (2012). 

 

Trompenaar och Hampden-Turner (1998) menar att medvetenhet i affärssammanhang 

om att det finns kulturella skillnader som påverkar beteendet är något som kan utveckla 

en större förståelse. På så sätt kan man vidare överkomma dessa skillnader och på så 

sätt främja ömsesidigt lönsamma affärsrelationer mellan kulturer (Samovar, Porter & 

McDaniel, 2006). House m.fl. (2004) anser att en av de viktigaste utmaningarna är att 

erkänna och uppskatta kulturella värderingar och praxis som kan framträda, och att för 

att lyckas i internationella affärer måste managers kunna reagera positivt till faktorer 

som kan vara drastiskt annorlunda från vad de är vana vid. Dock påpekar Bakic-Miric 

(2012) att endast medvetenhet om kulturskillnader inte är tillräckligt för att förse en 

person med nödvändig interkulturell kompetens, då det även krävs en förståelse för 

dessa och en förmåga att hantera dem. 

 

2.3.2  Kompetenser för interkulturell interaktion 

House m.fl. (2004) beskriver hur behovet av effektiv interkulturell 

kommunikationskompetens i internationella affärssammanhang idag är betydande, då 

världens kulturer blir allt mer sammanlänkad. Dock är detta svårt, då de individer som 
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arbetar i interkulturella sammanhang är formade av sin egen kultur och därför inte alltid 

kan förstå och acceptera värderingar och praxis som skiljer sig från ens egna påpekar 

House m.fl. (2004), då dessa enligt Samovar, Porter och McDaniel (2006) ofta är 

omedvetna. Guilherme m.fl. (2010) menar därför att ett av de viktigaste momenten i 

interkulturell kommunikations-kompetens är att ha insikt om den egna kulturella 

bakgrunden och Harris och Moran (1991) tillägger vikten av att tillkänna det kulturella 

inflytandet på personliga behov, förväntningar och självkänsla.  

 

Kim (2002) och Jandt (2010) definierar interkulturell kommunikationskompetens som 

en övergripande förmåga hos en individ att hantera utmanande inslag vid interkulturella 

möten, genom att på ett tillfredställande sätt kunna kommunicera mellan olika kulturer. 

Detta innefattar förmågan att hantera kulturella skillnader, främmande inslag i 

gruppförhållanden samt hantera stress. Guilherme m.fl. (2010) påpekar att trots behovet 

av konstant utveckling av interkulturell kompetens, bör managern inte förminska sin 

egen identitet i processen. Samovar, Porter och McDaniel (2007) och Mendenhall, 

Kuhlmann och Stahl (2001) föreslår fem kompetenser som påverkar förmågan att 

interagera i interkulturella möten, som Bakic-Miric (2012) påpekar samtliga fem måste 

vara närvarande för att man ska kunna kommunicera väl i interkulturella möten, men att 

dessa kan utvecklas genom utbildning, erfarenhet och träning.  

 

 Motivation för att kommunicera samtintresse för främjandet av relationer. 

 Lämplig mängd kulturell kunskap inklusive kognitiva färdigheter för att 

uppfatta värdlandet och dess sociala system samt kulturella skillnader;  

 Kommunikativa färdigheter som att lyssna, observera, analysera och tolka;  

 Sensitivitet som att visa empati, flexibilitet, nyfikenhet, bekvämlighet;  

 Karaktärframställning så som hur man framställer sig. 

 

2.3.3 Hantering av kulturella skillnader 

Hantering av kulturella skillnader är enlig Kim (2002) och Schmidt och Tannenbaum 

(1960) av yttersta vikt, då det vid interkulturella möten ofta framkommer kulturella 

skillnader som bör hanteras. Schmidt och Tannenbaum (1960) menar att missförstånd 

förlängs när parterna inte är medvetna om skillnadens natur och en managers förmåga 

att hantera skillnader, beror på förmågan att diagnostisera och förstå - först därefter kan 
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man välja ett lämpligt hanteringssätt. Schneider och Barsoux (2007) tillägger, för att 

kunna hantera skillnader i olika kulturer bör en generell kultur användas som 

tillvägagångssätt, det vill säga, se kulturella dimensioner och inte nationella.  

 

Bennett (1993) föreslår ett spektrum (se Figur 2) på hur man upplever samt hanterar 

dem därefter. Den första delen av spektrumet inkluderar förnekelse, defensivt beteende 

och slutligen minimering (Landis, Bennett och Bennett, 2004). Dessa tre steg är 

”etnocentriska” och är olika sätt att undvika kulturskillnader på. Den andra delen av 

spektrumet innehåller de tre ”etnorelativa” stegen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acceptans förklaras av Landis, Bennett och Bennett (2004) som att sätta 

världssynen i en kulturell kontext och att värderingar och uppföranden 

organiseras in i olika kategorier som skiljer dem åt. Detta stadium innebär att 

vara jämställd men ändå erkänna skillnader och olika syn på saker. I detta 

stadium är managers uppmuntrade från företaget att se olika kulturella skillnader 

samtidigt som de inte blir tränade inom interkulturella kunskaper (ibid).  

 

 Anpassning innebär enlig Landis, Bennett och Bennett (2004) att managern 

tänker utanför den egna kulturella kontexten. Detta krävs oftast när kontakten 

med den andra kulturen blir mer intensiv. Här krävs det att man försöker se 

utifrån den andra kulturens perspektiv och en känsla för att göra rätt och inte 

bara göra vad som krävs. Här får ofta managers utbildning i interkulturell 

kompetens.  

 

 Integration innehåller enligt Landis, Bennett och Bennett (2004) ett 

multikulturellt perspektiv på världen och en förmåga att röra sig flexibelt bland 

olika kulturella kontext – något som bör eftersträvas. Här blir det dock svårt att 

Figur 2 The Developmental Model of Intercultural Sensitivity.Källa; Landis, Bennett och 
Bennett (2004;153) 
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skilja på de olika kontexterna av kultur, då det inte dras någon linje mellan den 

egna och den andra kulturen och den egna identiteten kan bli lidanden (ibid). 

 

Moran, Harris och Moran (2011) förklarar att förmågan att hantera skillnader är 

betydelsefullt för alla människor för att få en mer effektiv och professionell personlighet 

och ett mer globalt perspektiv. Alla tjänar på att se kulturella skillnader som en resurs 

och inte som en kostnad, särskilt inom verkställandet av affärer. Kulturella fördelar, 

sociala och ekonomiska kunskaper samt teknologiskt och mänskligt utvecklande kan 

skapas i en större utsträckning då man tar vara på olika kulturer. När kulturella 

skillnader förstås och används som resurser istället för problem, lönar det sig för alla. 

När skillnaderna inte hanteras på korrekt sätt blir kostnaderna betydande (ibid).  

 

2.4 Teorisyntes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salesmanagers har en stor roll i internationella affärer då de är kundens kontaktperson 

och företagets ansikte utåt. Behovet av kompetenta globala salesmanagers är stort och 

kräver specifika kompetenser, som kan sammanfattas i ett globalt tankesätt. Detta 

inkluderar ett intellektuellt, psykologiskt och ett socialt kapital (Se Modell 2 ovan). De 

olika kapitalen påverkar en salesmanagers förmåga att observera kulturskillnader, varför 

en pil (Se Modell 2 ovan)är dragen genom den andra boxen som heter kultur. Hos kultur 

återfinns tre olika kulturella lager, yttre, mellan och inre lager. Det inre lagret har en 

mer djupgående påverkan på beteende och kategoriseras i olika dimensioner; 

dimensioner som rör värdet man tillskriver personliga relationer (specificitet kontra 

Modell 2 Teorisyntes (egen modell) 
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diffusion, neutralitet kontra emotionalitet), individens roll i gruppen och jämlikhet 

(universalism kontra partikularism och prestation kontra tillskrivning, maktdistans) och 

tidssyn (inklusive resultat- och framtidsinriktning) samt osäkerhetsundvikande. 

 

Vidare fortsätter pilen (Se Modell 2 ovan) att leda oss till den tredje boxen och 

interkulturell kommunikationskompetens, som manifesteras vid verbal och icke-verbal 

kommunikation. Dessa hanteras med hjälp av interkulturell kompetens som innefattar; 

medvetenhet om den egna kulturen och kulturella skillnader. Flera kompetenser 

innefattar: motivation, kulturell kunskap, kommunikativa färdigheter, sensitivitet och 

karaktärframställning. Hanteringssätt av kulturella skillnader grupperas sedan in i tre 

etnorelativa steg; acceptans, anpassning och integration. Slutligen leder en andra pil 

(Se Modell 2 ovan) tillbaka till boxen för salesmanagern, då dennes kompetenser 

sammanfaller med de interkulturella kommunikationskompetenserna. 
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3. METOD 

I följande kapitel redogör vi för studiens metod, som grundar sig på en deduktiv ansats 

utifrån vilken vi använt oss av en kvalitativ metod. Baserat på detta har vi valt fallstudie 

som forskningsstrategi, där vi samlat in huvudsakligen primärdata via kvalitativa 

intervjuer men även sekundärdata för bakgrundsinformation. Metodkapitlet avslutas 

med en redogörelse för undersökningskvaliteten, följt av en ingående metodkritik samt 

en skildring av forskningsprocessen. 

 

3.1 Deduktiv forskningsansats 

Forskning grundas i sambandet mellan teori och praktik och det finns huvudsakligen två 

sätt att se på det här sambandet: induktion som utgår ifrån praktiken och empiriska 

bevis, och deduktion som utgår ifrån teorin och logik (Ghauri & Gronhaug, 2010). Vi 

har valt att arbeta utifrån en deduktiv forskningsansats, vilket innebär att existerande 

teorier utsätts för empirisk granskning för att sedan omarbetas, genom att antingen 

accepteras eller förkastas (Ghauri & Gronhaug, 2010). Vi har valt bort den induktiva 

forskningsansatsen, som används då det finns en tydlig brist på teori för 

forskningsfrågan och man drar istället generella slutsatser baserade på empiriska 

observationer. Den induktiva ansatsen brukar kritiseras för att den inte beaktar 

underliggande strukturer och referensramar (Alvesson & Sköldberg, 2008), något som 

är relevant i vårt fall, då vi ej bortsett från teorier, utan snarare utifrån existerande 

teoretiska referensramar funnit vårt forskningsproblem.  

 

Alvesson och Sköldeberg (2008) redogör för en tredje forskningsansats, abduktion, som 

inte nödvändigtvis innebär en kombination av deduktion och induktion, utan snarare 

innehåller egna moment. Enligt Dubios och Gadde (2002) innebär abduktion att den 

ursprungliga teoretetiska referensramen successivt modifieras då nya empiriska fynd 

görs. Särskilt inom fallstudier, menar Dubios och Gadde (2002) att abduktion är en 

lämplig ansats, då forskaren sällan följer en tydligt utstakad plan, utan snarare går fram 

och tillbaka mellan empiri och teori, samt när man vill upptäcka nya variabler och 

förfina nya teorier. 
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Vi finner det inom det här arbetets ramar mer lämplig att ha en tydlig teoretisk 

förankring från början och inte inleda med empiriska studier, då vi inte kan göra några 

antaganden om att det forskningsfält vår forskningsfråga berör, aldrig har teoretiserats 

tidigare. Vidare blev den abduktiva ansatsen bortvald då vi ville pröva det nyfunna 

teoretiska gapet gentemot den befintliga teoretiska referensramen. För att sedan tillämpa 

dessa teorier översatte vi begreppen för att finna svar i empirin och på så sätt ta fram de 

mest relevanta variablerna, snarare än att finna helt nya. Fortsättningsvis har vi inte 

genomgående varierat fokuset från teori till empirin, utan i vår forskningsansats (se 

Modell 3), har vi börjat med att förkovra oss i teorin och utifrån den etablerat en 

grundläggande bas för vad som bör undersökas och därifrån operationaliserat lämpliga 

intervjufrågor, för att sedan empiriskt besvara dessa. Det empiriska data tolkades utifrån 

teori och vi testade på så sätt de valda teorierna. 

 

 

Modell 3 Forskningsansatsens upplägg (egen modell) 

 

3.2 Kvalitativ forskningsmetod 

I forskningen kan man urskilja två övergripande forskningsmetoder; kvalitativ och 

kvantitativ metod (Merriam, 2009). Vi har valt att arbeta utefter en kvalitativ metod, 

som har som syfte att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper samt dess 

innebörd och mening enligt Widerberg (2002). Vi valde på ett tidigt skede att bortse 

från den kvantitativa forskningsmetoden, som syftar till att fastställa mängder av olika 

sort, deras förekomst och frekvens. Då detta inte är den typ av frågeställning uppsatsen 

har, valde vi därmed att arbeta med kvalitativ forskningsmetod, som vi anser vara av 

större relevans för studiens ändamål. Vi ämnar undersöka och skapa en djupare 

förståelse för hur salesmanagers tolkar sina erfarenheter och vilken betydelse de 

tillskriver dessa - något som är typiskt för kvalitativ forskning enligt Merriam (2009). 

Vi vill i denna studie få fram bakomliggande faktorer och ta reda på hur en 

salesmanager hanterar de skillnader som finns och inte bara konstatera att skillnader 

finns, varför vi anser att den kvalitativa metoden är bäst lämpad för utformningen av 

denna studie. 
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Kvalitativa studier genomförs då det antingen saknas teori inom ett specifikt område 

eller då den befintliga teorin inte lyckas på ett adekvat sätt att förklara fenomenet i 

fråga. Av den anledningen är kvalitativa studier ofta induktiva, för att på ett lämpligt 

sätt bygga nya koncept eller teorier från insamlad data (Merriam, 2009). Dock anser vi 

att vi trots vår deduktiva forskningsansats lämpligen kan använda en kvalitativ metod, 

då vi enligt en deduktiv ansats har etablerat en teoretisk referensram, utifrån vilken vi 

identifierat ett icke-adekvat teoretiskt förankrat fenomen, som vi med en kvalitativ 

undersökning ämnar försöka åtgärda i en viss utsträckning.  

 

3.3 Forskningsstrategi 

Inom den kvalitativa forskningsmetoden finns det ett antal olika forskningsstrategier för 

insamling av empirisk data, eg. fallstudier, observationer, analys av dokument och 

fokusgrupper. Olika strategier är lämpliga för olika metoder, ansatser och 

problemområden, och vid deduktiva studier är fallstudien lämplig att använda i ett tidigt 

skede för att utveckla hypoteser eller propositioner, dock inte om man söker 

generaliseringar (Ghauri & Gronhaug, 2010). Då vi ämnar skapa en fördjupad förståelse 

om mänskliga erfarenheter och kompetenser, har vi valt att göra en fallstudie, då denna 

möjliggör djupare insikt och förståelse av dessa ämnen hos det valda företaget. Enligt 

Merriam (2009) är en fallstudie förankrad i verkliga, aktuella situationer och resulterar i 

en riklig och holistisk redogörelse av ett fenomen, genom att belysa och ge insikt i 

många aspekter av ett eg. orsak-verkan samband och samspelet mellan olika faktorer 

och händelser. Då vi ämnar lyfta fram personliga erfarenheter, tolkningar och förståelse 

av dessa samt samspelet mellan olika bakomliggande faktorer, är detta något som 

kommer kräva en helhetssyn i verkliga händelser. De insikter som erhålls vid fallstudier 

kan enligt Merriam (2009) bidra till att strukturera framtida forskning. Då vi anser att vi 

funnit en problematisering som - till vår vetskap - ej har adresserats tidigare, och till 

vilken vi vill tillföra nya aspekter, utgör en fallstudie den mest relevanta 

forskningsstrategin i vårt fall. 

  

3.3.1 Utformning av fallstudien 

Fallstudier kan utformas på olika sätt, främst beroende på ämnesområdet men även 

faktorer så som forskningsproblem och syfte påverkar hur en fallstudie utformas och 
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antalet intervjupersoner (Ghauir & Gronhaug, 2010). Yin (2009) har förslagit en modell 

innehållandes fyra typer av fallstudier, där en åtskillnad görs mellan enkla och 

flerfaldiga fallstudier samt holistiska (en analysenhet) och inbäddad (flera 

analysenheter). Man bör på ett tidigt stadium avgöra om man ämnar genomföra en 

enkel eller flerfaldig fallstudie och Ghuari och Gronhaug (2010) menar att valet kan 

bero på om man söker specifika eller generella förklaringar; eg. enkla fallstudier är 

lämpliga när ett speciellt fall är kritiskt viktigt.  

 

Vi har valt att använda en enkel fallstudie med en analysenhet då vi ämnar genomför en 

undersökande studie på ett relativt outforskat område, som enligt Yin (2009) kan vara 

ett sätt genomföra pilotstudier, som kan uppföljas av mer omfattande forskning. I ett 

tidigt skede valde vi bort en flerfaldig fallstudie design för att möjliggöra en större 

fördjupning i ett fallföretag – något som inte skulle ha varit möjligt om vi bedrivit 

flerfaldig fallstudie. Då vi inte ämnar undersöka samspelet mellan denna analysenhet 

och olika parter på företaget, ansåg vid att det ej var lämpligt att undersöka flera 

analysenheter. Genom en studie av en analysenhet och intervjuer med flera 

salesmanagers inom ett företag kan vi skapa oss en djupare förståelse för 

problemområdet. På så sätt avser vi lyfta fram de likheter i kulturskillnader och de 

hanteringssätt som finns - något som bidrar till en ökad förståelse för vilka kompetenser 

som krävs av en salesmanager. 

 

3.3.2 Val av fallföretag 

Vi har valt att göra en fallstudie på Norden Machinery AB - ett internationellt erkänt 

företag vars försäljning i stor grad är beroende av den internationella marknaden. Då 

företaget har representation i större delen av världen finner vi det intressant att studera. 

Enligt Norden Machinery AB (2013) är dem ett världsledande tillverkningsföretag av 

tubfyllningsmaskiner. Norden grundades 1980, men existerade tidigare under namnet 

Arenco AB. Redan under 1950-talet började företaget sin internationalisering. Årligen 

levereras 150 tub fyllnads system till kunder runt om i världen; 97 procent av all 

produktionen går till export. Företaget har idag 225 anställda, varav 40 är aktiva 

internationellt. I januari 2004 blev Norden Machinery AB inkorporerat i Sirius 

Machinery Group, en del av Coeasia Group. 
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Merriam (1988) påpekar att det inte är möjligt att intervjua alla och observera allting 

inom ett fall, och att det därför är nödvändigt att använda någon form av urvalsmetod 

och Wisker (2009) tillägger att typen av urval kommer att påverka det resultat man 

kommer producera, samt hur andra kan replikera ens forskning. I kvalitativa studier, där 

generalisering i statistisk bemärkelse inte är målet, är sannolikhetsurval ej lämpligt, utan 

istället bör icke-sannolikhetsurval, och då antingen målinriktat eller kriterium relaterat 

urval användas (Merriam, 1988). Oliver (2011) understryker vikten av att tydligt 

redogöra för vad/vilka som ingår i urvalet, hur många de är, hur och varför dessa blev 

utvalda. Vi har använt oss av en kombination av mål- och kriterierelaterat urval, då vi 

sökt ett urval som passar förbestämda kriterier, som var; aktivitet på den internationella 

marknaden samt erfarenhet av interkulturella möten och interkulturell kommunikation. 

Vi valde därmed fyra stycken Salesmanagers på Norden Machinery AB då de har hand 

om internationella affärsrelationer. 

 

Det huvudsakliga kriteriet vi använde för att avgöra storleken på urvalet var empirisk 

mättnad, som beskrivs avCorbin och Strauss (2008) som att ingen ny information 

framkommer från nya prover utöver det som redan tagits fram - något som vi anser var 

fallet efter våra fyra intervjuer. Vi ansåg efter dessa intervjuer att tydliga mönster 

framgick och tog då beslutet att vi erhållit tillräcklig empirisk data för att täcka vår 

teoretiska referensram men även för att besvara vår forskningsfråga. Följande 

salesmanagers har deltagit i vår studie: 

 

 Jörgen Johansson - ansvar för Sydasien, Arabiska halvön, Afrika och Australien  

 Hans Magnusson -ansvar för Sydamerika, USA och Skandinavien 

 Christer Bäck - ansvar för Japan, Sydöstra Asien och Mellanöstern 

 Magnus Nilsson - ansvar för Västeuropa och Ryssland 

 

3.4 Datainsamlingsteknik 

Inom forskning finns det två sätt att samla in datamaterial; sekundärdata och primärdata 

(Ghauri & Gronhaug, 2010). Silverman (2001) menar att det inom den kvalitativa 

forskningsmetoden finns främst fem sätt att insamla data; intervjuer, observationer, 

analys av dokument (bild och text) samt inspelning och transkribering. Silverman 

(2001) föreslår att vid fallstudier kombineras oftast flera metoder, och vi har i denna 
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studie främst använt oss av primärdata från utförda intervjuer som spelades in, men i 

andra hand även analys av sekundärdata. Vi har valt att arbeta med ett större urval av 

olika forskare inom fältet för att på så sätt tydligt grunda vår teori och metod i 

etablerade referensramar. Till de traditionella forskarna inom metod, så som Yin (2009) 

och Merriam (1988; 2009) har vi använt oss av bland annat Ghauri och Gronhaug 

(2010) som specialiserat sig inom metodologi inom företagsekonomiska studier, men 

även ett stort val andra nya forskare, för att ha en uppdaterad representation. 

 

3.4.1 Sekundär och primärdata 

Sekundärdata definieras som information som har genererats i ett annat syfte än den 

egna frågeställningen, ofta av andra forskare, på annat håll och i andra sammanhang 

(Ghauri & Gronhaug, 2010). Sekundärdata, som inkluderar böcker, akademiska artiklar 

och internet hemsidor, kan vara användbart för att få en bättre förståelse för samt ett sätt 

att identifiera ens eget forskningsområde (Merriam, 2009). Dock påpekar Merriam 

(2009) att det är svårare att fastställa kvaliteten av sekundärdata - särskilt när det gäller 

officiellt publicerade dokument av företag, organisationer eller statliga organ, då dessa 

kan vara partiska. Vi har haft detta i åtanke, då vi använt information från företagets 

hemsida för att presentera en övergripande bakgrundsbild av företaget. 

 

Ghauri och Gronhaug (2010) menar att primärdata är att föredra som insamlingskälla, 

då denna är insamlad för det specifika syftet som forskningen har och därmed är 

konsistent med forskningsfrågorna. Svensson och Starring (1996) beskriver hur den 

kvalitativa intervjun syftar till att identifiera hittills okända eller hittills otillfredsställda 

företeelser, och har som mål att utröna beskaffenheten hos dessa, snarare än att bekräfta 

någonting som är bestämt på förhand. Det finns olika typer av intervjuer, där varje typ 

erbjuder olika möjligheter. Vi valde att på ett tidigt stadium bort en strukturerad 

intervju, då den enligt Wisker (2009) består av frågor som är mer strama och inte är lika 

ingående, samtidigt som tidsramen för intervjuerna skulle bli mindre flexibel. Då vi i 

förväg inte visste hur lång tid vi skulle behöva avsätta för varje fråga, kändes den 

strukturerade intervjun därför olämplig för vårt syfte. Den ostrukturerade intervjun 

användes inte heller då den gör jämförelser mellan olika intervjuer svårare.  
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Då vi gjort en fallstudie i form av fyra intervjuer med olika salesmanagers, ville vi 

genomföra en jämförelse av dessa och valde därför en semi-strukturerad intervju. Enligt 

Merriam (2009) är denna intervjuform utformad som en guide med frågor som ska 

undersökas, men där varken de exakta fraserna eller ordningen är förutbestämd.  Då den 

semi-strukturerade intervjun enligt Ghauri och Gronhaug (2010) kombinerar den 

strukturerade och den ostrukturerade, har den många fördelar, bland annat att den består 

av frågor med rum för variation, något som lämnar utrymme för att reagera alltefter hur 

situationen löper, samtidigt som man har en struktur att vända sig till. 

 

3.4.2 Operationalisering 

Enligt Jacob och Furgerson (2012) är det viktigt att känna till litteraturen innan man 

författar intervjufrågor för fokusering och Patel och Davidsson (2011) beskriver denna 

omvandling av teoretiska begrepp till intervjufrågor som operationalisering. Utifrån vår 

teorisyntes utförde vi en operationalisering i tre delar där vi utvecklade frågor och 

delfrågor med stödord för exemplifiering (se bilaga 1): 

 

Salesmanagement - (se fråga 1 och 3) För att etablera salesmanagernas roll och 

ansvarsområden på företaget, som Mendenhall, Kuhlmann och Stahl (2001) redogör för, 

samt för att framhäva Salesmanagernas bakgrund och erfarenheter samt dessas påverkan 

på dennes arbete så som det beskrivs av Green m.fl. (2003), operationaliserade vi 

direkta frågor rörande detta. Slutligen, för att erfara vilka kompetenser och kapital en 

framgångsrik internationell salesmanager besatt (Harris & Moran, 1991), formulerade vi 

frågor på så sätt att intervjupersonerna läts mer ingående förklara vilka kompetenser och 

kapital de ansåg var viktigt inom yrket.  

 

Kultur och kulturskillnader – (se fråga 2) För att beskriva kulturskillnader enligt 

Trompenaar och Hampden-Turner (1998) och House m.fl. (2004) efterfrågade direkt 

koncept så som språk, kläder, normer och värderingar samt underfrågor om anpassandet 

till dessa. För det inre lagret gav vi även här konkreta exempel, då vi för att undersöka 

emotionalitetkontra neutralitet och specificitet kontra diffusion efterfrågade den 

personliga relationens roll vid interkulturella möten. Maktdistans och universalism 

kontra partikularism, likaså dimensionen tidssyn operatinaliserades, med vilken vi även 

kunde besvara dimensionerna framtid- och resultatinriktning. 
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Interkulturell kommunikationskompetens - (se fråga 2-3) För att konstatera vikten av 

interkulturell kommunikation som Samovar, Porter och McDaniel (2006) förklarar och 

konstatera icke-verbal kommunikation efterfrågade vi generella färdigheter inklusive 

kroppsspråk hos motparten men även hos sig själv. För att undersöka medvetenhet om 

den egna kulturen (Bakic-Miric, 2012) operationaliserade vi en direkt fråga som 

efterfråga detta. De tre kapitalen „intellektuellt kapital‟, psykologiskt kapital‟ och 

„socialt kapital‟ som Javidan och Walker (2012) redogjort för kombinerades med övriga 

kompetenser och utmynnande i gemensamma frågor. 

 

3.4.3 Utformning av intervjuerna 

Vi delgav intervjupersonerna en förenklad intervjuguide i förväg för att ge dem en bild 

av vilket område våra frågor kretsar kring samt möjlighet till förberedelse. Under själva 

intervjutillfället nyttjade vi en mer detaljerad intervjuguide som var densamma för alla 

intervjuer för att vägleda oss igenom intervjun. De första tre intervjuerna ägde rum den 

18 april 2013, vid klockslagen 09:00, 10:30 samt 14:30, medan den fjärde intervjun 

ägde rum den 24 april, 10:00. Jacob och Furgerson (2012) understryker vikten av att 

vara flexibel i sin intervjuteknik och att vara beredd på att göra revisioner av 

intervjuguiden på plats för att täcka eventuella nyuppkomna aspekter. Flera gånger 

under intervjuerna drog vi nytta av den semistrukturerade intervjun, då vi varierade 

ordningen på frågorna samt ställde oplanerade följdfrågor. På så sätt kunde vi förbättra 

intervjutekniken till nästa tillfälle. 

 

För att kunna återge intervjuerna på ett korrekt sätt men även återgå för att finna fram 

citat, valde vi att spela in intervjuerna, något som enligt Silverman (2001) ökar 

reliabiliteten och pålitligheten av redogörelsen. Samtliga intervjuer var avsedda till att 

vara en timme långa, dock uppstod smärre variationer, där Johanssons drog över tiden 

20 min, medan Magnussons endast varade i 50 min. Samtliga intervjuer hade som syfte 

att vara semistrukturerade, något som visade sig vara bra då detta lämnade utrymme för 

ytterligare följdfrågor. Dock var vid ett tillfälle svårt att upprätthålla en 

semistrukturerad intervju då det för oss blev svårt att styra in samtalet på rätt spår. Dock 

anser vi att samtliga intervjuer mer eller mindre gav oss svar, många fall djupgående, på 

våra förberedda frågor och i vissa fall fler därtill. 
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3.5 Analysmetod 

Dataanalys i kvalitativ forskning definieras av Fejes och Thornberg (2009) som den 

process där datamaterial organiseras i mer hanterbara komponenter, och kodas för att på 

så sätt underlätta framträdandet av olika mönster. Snyder (2012) föreslår att „kumulativ 

analys‟ av primärdata, i.e. påbörjan av analys redan under insamlingen, är mer 

upplysande då man som forskaren kan nyttja detta till att hitta nya infallsvinklar. Detta 

var något som vi använde oss av, då vi hade den teoretiska referensramen färdig och 

sålunda kunde påbörja vår analys redan i intervjustudiet. Till detta använde vi en 

kvalitativ innehållsanalys, som enligt Kvale och Brickman (2009) innebär kodning av 

datamaterialet i kategorier, vilket möjliggör en översikt för att kunna undersöka hur ofta 

specifika teman uppkommer i texten, för att på så sätt jämföra dessa teman och relatera 

dem till andra.  

 

Denna insamlade empiriska data kategoriserade vi efter de teoretiska referensramar vi 

hade sammanställt sedan tidigare, varefter vi kunde jämföra de olika 

intervjupersonernas svar samt deras korrespondens med teorin. Vi började på så sätt 

analysera intervjuerna som helhet och staka ut deras övergripande struktur, följt av en 

noggrannare analys av dess beståndsdelar först efter att vi skapat oss en bild av samtliga 

intervjuer och deras innehåll. Fången (2005) förklarar den tredje graden av tolkningsom 

att forskaren både tolkar intervjupersonernas svar men även att ifrågasätta dessa genom 

att försöka analysera bakomliggande faktorer till svar. Denna tolkning innehar en högre 

nivå av tydning då en mer kritisk analys genomförs (Fangen, 2005). Under intervjun 

försökte vi uttyda dessa undertoner för att på så sätt erhålla mer mångfacetterade svar, 

genom att ställa följdfrågor och även ledande frågor. Genom att kombinera dessa tre 

analysnivåer anser vi att en ackurat och djupgående analys tagits fram med tydlig 

förankring i teorin. 

 

3.6 Undersökningskvalitet 

För att producera ett giltigt och pålitlig resultat som ska vara hållbart menar Yin (2007), 

måste en forskningsstudie uppvisa en tydlig koppling mellan sin forskningsansats, 

utformning och det resultat den har uppnått och på så sätt stödja sig på validitet och 

reliabilitets grunder.  
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3.6.1 Validitet 

Inre validitet innebär att innehållet ska ha en intern samstämmighet och att resultatet ska 

vara kongruent med verkligheten samt en giltig slutsats måste vara korrekt härledd från 

de tidigare givna premisserna (Merriam, 2009). För att något ska kunna betecknas som 

validitet måste man mäta det man utger sig för att mäta menar Ghauri och Gronhaug 

(2010). Den externa validiteten är särskilt problematiskt inom den kvalitativa 

forskningen, men är lika viktig att ha i åtanke och gäller om det resultat man uppnått 

kan generaliseras till andra personer, miljöer eller tider (Merriam, 2009).  

 

Svensson och Starring (1996) föreslår att de vanligaste sätten att bekräfta validitet i 

kvalitativa studier är triangulering och feedback från informanterna. Triangulering 

beskrivs av Wisker (2009) som en process där man ser på forskningen ur två eller fler 

perspektiv för att försäkra sig om en holistisk och korrekt redogörelse av det studerade 

fenomenet. Ghauri och Gronhaug (2010) påpekar att detta är särskilt viktigt vid 

användandet av fallstudier, då man behöver kontrollera och validera informationen man 

insamlat. Merriam (2009) beskriver fyra typer av triangulering; metodtriangulering, 

datatriangulering och undersökar- eller forskartriangulering och teoretisk triangulering. 

Vi har använt oss av datatriangulering då vi kombinerade intervjuer med olika personer 

vid olika tillfällen, teoritriangulering då vi kombinerad olika teoretiska fält och 

perspektiv samt forskartriangulering, då vi har varit två personer som varit med vid 

insamlingen av data. Var och en har analyserat och tolkat data var för sig, för att sedan 

jämföra den med varandra och på så sätt framställa den mest rättvisande bilden. 

 

Slutligen är att inhämta feedback från informanterna ytterligare en metod att försäkra 

sig om validiteten (Silverman, 2001). Dock påpekar Svensson och Starring (1996) att 

detta bör ses ur ett forskningsetiskt perspektiv också, då informanterna alltid har rätt att 

få ta del av studiens resultat. Detta är något vi haft i åtanke, då vi under samt efter 

intervjuer ofta bad våra intervjupersoner bekräfta våra tolkningar. Slutligen fick 

intervjupersonerna även ta del av slutresultatet. 

 

3.6.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten beror i grunden på utformningen av forskningen, inklusive vilken 

forskningsmetod som används, och avser stabiliteten av mätningsinstrumenten och 

variablerna (Ghauri & Gronhaug 2010). Inom kvalitativa studier blir det enligt Merriam 
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(2009) dock problematiskt att upprätta hålla reliabiliteten, då intervjuobjektens 

erfarenheter, beteende och omständigheterna och därmed även den sociala kontexten 

kan förändras - något som påverkar re-produceringen av forskningsresultatet.  

 

Wisker (2009) och Merriam (2009) föreslår att reliabiliteten i kvalitativa studier kan 

stärkas genom att man tydligt klargör det teoretiska perspektiv som styrt 

undersökningen, studiens metod, vilken metod som använts för att analysera data samt 

genomgående tydliggöra relationen mellan den teoretiska referensramen, tolkningarna 

och slutsatserna. Inom kvalitativa studier kan detta göras genom att presentera diagram 

eller direkta citat tillägger Oliver (2011). Silverman (2001) förklarar även hur man även 

kan stärka reliabiliteten genom att spela in intervjuer samt redogöra för längre extrakt av 

data i den slutgiltiga rapporten, inklusive det frågeformulär som svaren är baserade på. 

 

Vi har tydligt redogjort för den forskningsmetod vi använt under arbetets gång för att 

klargöra transparens i arbetet samt möjliggöra en upprepning av studien. Kopplingen 

mellan den teoretiska referensramen, empirin och slutsatserna har tydliggjorts genom att 

presentera direkta citat från intervjuerna – som även spelades in och sammanställdes. 

Större utdrag av denna sammanställning har redogjorts för i uppsatsen, samt den 

framställda intervjumallen har bifogats (Se bilaga 1).  

 

3.7 Metodkritik 

Valet av en kvalitativ forskningsmetod medför en viss världssyn som i sin tur påverkar 

hur insamlingen och tolkningen av data görs. Den kvalitativa metoden i kombination 

med en fallstudie som forskningsstrategi har flertalet begränsningar, huvudsakligen vad 

gäller generaliserbarheten, då en kvalitativ studie oftast är mindre representativ än en 

kvantitativ (Alvesson & Sköldberg, 2008). Frågan gällande generaliserbarhet är särskilt 

stor inom fallstudieforskning på grund av fokus på en enhet och ett tillfälle. Därför 

ifrågasätts fallstudier ofta som forskningsstrategi, då vissa forskare anser att det inte går 

att generalisera utifrån fallstudier och att denna forskningsstrategi därmed inte kan bidra 

till den vetenskapliga utvecklingen (Merriam, 2009).  

 

Yin (2009) presenterar dock en form av generalisering som kallas analytisk. Denna 

sammanlänkar en fallstudie med teorier och på så sätt kan genomföra en generalisering 
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utifrån vald teori. En hel population generaliseras inte utan istället teorin av fenomenet 

som studeras - vilket kan vara mer applicerbart än fallstudien i sig (Yin, 2009). Detta är 

något vi tagit i åtanke och då vi i vår studie inte vill generalisera kvantitativt utan 

fokusera på några specifikt utvalda så vill vi istället genomföra en analytisk 

generalisering med utgångspunkt från teorin och med ett exempel från valt fallföretag. 

Genom att koppla och förankra vår fallstudie till teorier kan vi uppnå en analytisk 

generalisering, som blir mer applicerbart än fallstudien i sig.  

 

Kvalitativa fallstudier är begränsande på grund av forskarens känslighet och integritet, 

då denne är det huvudsakliga instrumenten för datainsamling och analys. Intervjuarens 

reliabilitet diskuteras särskilt relaterat till ledande frågor, som oavsiktligt kan påverka 

svaren samt den tolkning som görs av intervjupersonernas svar (Kvale 1997). Dock 

påpekar Kvale (1997) hur det kan vara lämpligt att ställa ledande frågor i vissa fall för 

att se om svaret hos den intervjuade är tillförlitligt och om de egna tolkningarna av 

svaren är korrekta. Ledande frågor ställdes ibland under intervjuer, då vi ville minska 

feltolkningar otydliga svar. Medvetet ledande följdfrågor ställdes därmed för att stärka 

relevansen i svaret och för att säkerställa att rätt uppfattning mottagits.  

 

På grund av bristen av tillräckliga ramar för genomförandet av fallstudier, lämnas 

mycket utrymme för forskaren att förlita sig på sina personliga instinkter och förmågor 

– något som kan utgöra ett problem vid oetiskt förfarande, varav denna typ av forskning 

brukar kritiseras när det gäller den påverkan forskaren har på den insamlade data 

(Kvale, 1997). En oetisk forskare kan genom att välja bland tillgänglig data förvränga 

den ursprungliga betydelsen menar Gubaoch Lincoln (1981). För att försäkra oss om att 

upprätthålla en så hög grad av transparens som möjligt, har vi under intervjuerna har vi 

noga använt oss av de intervjumallar som gjorts för studien samt spelat in intervjuerna, 

sammanställt dem och noggrant återgett tillvägagångssättet. Bifogat är även den 

intervjuguide som använts under insamlingen av empirisk data.Då vi är två författare 

har vi använt oss av att detta då var och en för sig tolkat empirin för att öka 

reliabiliteten. Dessa två tolkningar har vi sammankopplat till en och samma analys för 

att få en sammanhängande text men även lyssnat till de två rösterna för att få ett mer 

sanningsenligt resultat. 
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3.8 Forskningsprocessen 

Forskningsprocessen påbörjades med förkovring i teorin, för att där finna vårt ämne, 

varefter vi kunde formulera en problemformulering. Problemet ledde oss framåt under 

processens gång och fungerade som en kompass genom hela projektet. Under tiden fick 

vi göra några justeringar av problemet men grunden förblev densamma. Tidigt i 

processen försökte vi få kontakt med ett internationellt företag som vi ansåg intressant 

för studien för att på så sätt kunna få möjlighet till intervjuer. Vårt val av att göra en 

fallstudie gjorde företagets medverkan av stor vikt varför intervjuer bokades in tidigt, 

inför vilka vi utvecklade en teorisyntes utifrån vår teoretiska referensram och 

operationaliserade denna i intervjufrågor. 

 

En teorisyntes utvecklades på ett tidigt stadium vilken bidrag till fokusering både vid 

operationaliseringen men även vid analysens jämförelser. Efter insamlingen av den 

empiriska började vi analysera och tolka de empiriska data utifrån vår teoretiska 

referensram. Då dessa sedan summerades återstod diskussion och slutsatser där vi 

återkopplade till våra problemformuleringar. Under forskningsprocessen har vi haft 

användning av handledning och seminarium som lett till nya tankegångar och 

utvecklingen av befintliga. 
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4. EMPIRI 
I följande kapitel redogör vi för den insamlade empiriska data. Vi börjar med en 

presentation av salesmanagerns roll och uppgifter på Norden Machinery AB. Därefter 

följer en presentation av varje representants erfarenheter och bakgrund. En jämförande 

framställning av globala tankesätt presenteras därefter men även synen på kulturens 

olika lager och hantering av kulturskillnader. Slutligen framställs salesmanagernas 

interkulturella kompetenser samt deras hantering av interkulturella möten. 

 

4.1 En salesmanagers roll på Norden Machinery AB 

Enligt intervjupersonerna (2013) utgör det dagliga arbetet för en salesmanager att sälja 

nya maskiner men även att upprätthålla kontakten med etablerade kunder, då en stor del 

av försäljningen består av efterförsäljning. Då företaget har både dotterbolag och 

agenter, tillfaller det salesmanagern även att stimulera agenter samt dagligen hålla 

kontakt med de olika dotterbolagen, något som årligen resulterar i 80-120 resdagar. På 

företaget ges salesmanagern mycket utrymme för beslutsfattande, även när det kommer 

till kontrakt och leveransvillkor. Företaget erbjuder grundläggande produktutbildning 

och även kurser i presentationsteknik och betalningsvillkor men inget inom 

interkulturell kommunikation (ibid).  

 

4.1.1 Jörgen Johansson 

Jörgen Johansson är Salesmanager på Norden Machinery sedan 6 år tillbaka med ansvar 

för Indien, Afrika Sydasien och Arabiska halvön, där företaget har uppemot 300 till 350 

kunder. Johansson är utbildad maskintekniker men har även ett stort intresse av att resa 

sedan innan och har varit bosatt i Australien i två år. Tidigare har han arbetat som 

reseledare och exportchef. 

 

4.1.2 Hans Magnusson 

Hans Magnusson har arbetat som salesmanager på Norden Machinery AB sedan 24 år 

tillbaka och har i nuläget ansvar för Skandinavien, USA, Kanada och Latinamerika. Han 

har tidigare även haft ansvar för Japan, större delen av Europa, samt flera länder i 

Sydostasien. Magnussons arbetsuppgifter har varierat inom företaget då han tidigare 

även arbetat som maskiningenjör. Han har även utökat sin kompetens med kurser som 

företaget tillhandahållit i presentationsteknik och betalningsvillkor. 
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4.1.3 Christer Bäck 

Christer Bäck arbetar som Salesmanager på Norden Machinery AB sedan 3 år tillbaka 

med ansvar för Japan, Sydostasien och Mellanöstern. Bäck (2013) berättar hur han 

sökte tjänsten utan att veta vilka länder som ingick i gruppen. Bäck är utbildad 

civilingenjör och har genomgått managementkurser och kurser i grundläggande 

försäljningsteknik. Bäck har en längre karriär inom internationell handel så som area 

salesmanager inom Europa, försäljningschef samt VD för olika svenska bolag. 

 

4.1.4 Magnus Nilsson 

Magnus Nilsson arbetar som salesmanager på Norden Machinery AB sedan 1 oktober 

2012, då han övertog ansvaret för regionerna Ryssland och större delen av Västeuropa, 

inklusive Grekland och Sydafrika. Nilsson har en gymnasial utbildning inom 

konstruktion och lång erfarenhet inom yrket som internationell salesmanager inom 

företaget Geesinnorba där han arbetat i 18 år.  

 

4.2 Salesmanagerns globala tankesätt 

Johansson (2013) menar att han är särskilt lämpad att vara salesmanager i sina regioner 

då han har lång erfarenhet utomlands, kunskap av området samt hög motivation till att 

utföra arbetsuppgifterna. Vidare menar Johansson (2013) att hans intresse av både 

relationer och människor är viktiga egenskaper, likaså hans tekniska kunskap och höga 

ansvarsförmåga. Andra kompetenser är flexibilitet och ödmjukhet samt förmåga att 

hantera kunder i olika sammanhang. Magnusson (2013) beskriver att hans tekniska 

kunskap gör honom lämpad till yrket då han kan diskutera detaljer och ge snabba svar 

på plats men även hans förmåga att lyssna till människor och förstå olika kulturer - 

något som gör att han oftast sköter arbetet självständig.  

 

Andra egenskaper som beskrivs som viktiga är lyhördhet, observationsförmåga, 

korrekthet, förmågan att snabbt följa upp, att inneha en kämpaglöd samt att tycka om 

nya utmaningar menar intervjupersonerna (2013). Stress och oro är aspekter som är 

viktiga att kunna hantera menar Magnusson (2013) och Bäck (2013) - dock var de mer 

påtagligt i början av karriären. Då man gjort allt man kan vid förhandling finns det inget 

att vara nervös för anser Magnusson (2013).  
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Bäck (2013) anser sig vara en bra salesmanager i sina regioner då han är följsam, driven 

och bra på att lyssna. Det är även betydelsefullt att inneha intresse för olika kulturer då 

många möten med nya människor sker och skapandet av nya relationer är viktigt för 

företagets framtid. Hans erfarenhet inom internationella affärer samt hans 

självständighet och förmåga att ta många beslut på egen hand är viktiga, där han 

påpekar att det är viktigt att man drivs av andra saker än att arbeta i en grupp och att 

man själv “måste vara driven ute i marknaden” (Bäck, 24/4 2013). Trots att 

uppbackning finns från företagets sida, är detta inte något han använder sig av. Vad som 

gör honom driven i sitt arbete som salesmanager är när försäljningen lyckas. Det är även 

viktigt att vara flexibel och öppen för nya idéer men även lyssna till sin intuition.  

 

Nilsson (2013) tycker att han är lämplig för denna här posten tack vare sin långa 

erfarenhet, att han är en god lyssnare samt kan läsa av kunder och på så sätt få veta vad 

de behöver. Då deras försäljning alltid är en lång process, är det viktigt att kunna skaffa 

förtroende hos kunderna och växa in i rollen. Vad som driver Nilsson (2013) som 

salesmanagern, är sälja som drivs av en viss tävlingsinstinkt samt att träffa nya kulturer, 

nya människor, nya relationer och anta nya utmaningar. Andra egenskaper som Nilsson 

(2013) anser är avgörande som salesmanager är att man måste ha “stora öron men liten 

mun” (Nilsson, 24/4 2013), vara en god lyssnare, uppträda lugnt och stabilt, samtidigt 

som man ska vara öppen och lätt att komma i kontakt med.  

 

Nilsson (2013) beskriver hur kunden inte vill ha en säljare, någon som kan guida honom 

i nya produkter. Därför är teknisk kunskap i den här industrin också viktigt att besitta. 

Det är även viktigt att vara en lagspelare och se hela företaget som en kedja, där den 

svagaste länken i kedjan kan få allt att brista. Man lär sig mycket av varandra på 

företaget där man kan bolla idéer med varandra. Dock pekar Nilsson (2013) på att då 

man inte kan läsa upp sig inför allt att “den bästa skolan är när man kommer ut” 

(Nilsson, 24/4 2013). 

 

Att förbereda sig inför olika möten är viktigt till viss del beskriver Johansson (2013) då 

en överblick är bra att ha. Dock var detta mer aktuellt i början då misstagen var flera; 

med åren har tid blivit mindre viktigt och allt går snabbare. Dock påpekar Johansson 

(2013) att det alltid är viktigt att ha kontinuerlig följa utvecklingen i världen och att det 

alltid är bra med en extra input till att hantera möten. Vikten av att förbereda sig inför 
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nya möten är stor, både då det rör sig om stora investeringar sett kvantitativt, men även 

då det ofta är långtidsprojekt, menar Magnusson (2013). Därför är det alltid viktigt att 

inneha mycket kunskap om industrin och dess konkurrenter för att kunna läsa av dem 

och på så sätt vara konkurrenskraftig. Teknisk kunskap är i sådana situationer viktigt 

påpekar Bäck (2013) och Nilsson (2013) menar att det alltid är viktigt att vara tekniskt 

påläst om offerten och produkten. Bäck (2013) påpekar dock att han kan 

vidarebefordratekniska frågor om han ej kan besvara dem - något Nilsson (2013) 

medhåller om, när han beskriver vikten av att vara medveten om sina begränsningar och 

ibland medge att man inte kan vissa saker och vidarebefordra frågor än känna sig 

tvingad till att ta ett beslut och då framstå som oseriös. Bäck (2013) påpekar därför att 

den sociala kompetensen i sådana fall är viktigare om inte till och med allra viktigast. 

 

Bäck (2013) beskriver att han annars förbereder sig inför de interkulturella mötena med 

att läsa på om nyheter och politik samt tekniken för produkten som kan fungera som ett 

socialt smörjmedel. Mycket mer kulturell förberedelse anser han inte behövs, då alla 

individer är olika varför det är svårt att förbereda sig på alla kulturer men även då det 

inte är möjligt att kunna allt om alla kulturer och inte heller är relevant. Nilsson (2013) 

menar att det alltid är viktigt att inhämta information om landets sociala och politiska 

struktur innan man reser dit, då det blir ett sätt att skapa trevlig stämning. Dock är det 

ofta inte möjligt tidsmässigt, att förbereda sig mer specifikt inför en kultur då han från 

dag till dag kan få ändrat schema - av vilken anledning Nilsson (2013) framhäver vikten 

av att kunna improvisera. Även om detta till en början av svårare, samt då hantering av 

stress kunde vara svårhanterlig, har detta blivit enklare med åren, och Nilsson (2013) 

pekar på vikten av att inom detta yrke kunna hantera stress och att samtidigt tycka att 

det är spännande och roligt att möta nya kulturer. 

 

Företaget förlitar sig mycket på salesmanagern, och även om det finns stöd i Sverige, 

får de ofta klara sig själva, menar Johansson (2013). Salesmanagern tar mycket egna 

beslut menar Nilsson (2013) då han exempelvis genomför de flesta offerter på egen 

hand. Johansson (2013) förklarar att nästan alla beslut fattas på plats av salesmanagern. 

Därför är det viktigt att ha vetskap om ändamålet men att vara säker på att rätt beslut 

fattas. Därför menar Johansson (2013) att det är viktigt att ha en stark självkännedom då 

man ofta blir utlämnad till sig själv och inte förlita sig på arbetsgruppen. Johansson 

(2013) menar att en salesmanagers arbete är av stor betydelse, inte bara ur 
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affärssynvinkel, utan även då de bistår med spridning av kunskap vid interaktion med 

många människor runt om i världen. Johansson (2013) exemplifierar med 

hjälporganisationer som SIDA (Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete) där han 

säger att i vissa fall så kan salesmanagern bidra med mer, i form av rent praktiskt 

spridande av kunskap och idéer till olika länders lokalbefolkning. 

 

4.3 Kultur och hantering av kulturskillnader 

Salesmanagerna på Norden Machinery AB upplever kulturskillnader tydligt när de är i 

kontakt med olika kulturer. I följande avsnitt delar vi in salesmanagernas uppfattningar i 

de tre kulturella lagren som beskrivits i teorin. 

 

4.3.1 Yttre lagret: språk- och klädskillnader 

Johansson (2013) förklarar hur de olika delarna av Afrika, Arabiska halvön, Indien och 

Sydasien skiljer sig i språk, klädstil, mat och religion. Även om språkskillnader 

uppkommer så utgör inte dessa de stora svårigheter då majoriteten av personer som 

salesmanagern kommer i kontakt med är utbildade ingenjörer som behärskar engelska 

väl, menar Magnusson (2013) - ett språk samtliga salesmanagers på Norden Machinery 

AB likaså behärskar.  

 

Generellt sett, menar Nilsson (2013) attdet är enklare att anpassa sig till Västeuropeiska 

marknader – särskilt när det kommer till språket. Dock menar Johansson (2013) och 

Bäck (2013) att de lokala språken känns mindre viktigt att lära sig, och Magnusson 

(2013) menar att för att undvika missförstånd tar han hellre alla konversationer på 

engelska. Dock påpekar Bäck (2013) att där engelskan inte är lika utbredd, så som i 

Thailand, så anpassas hans uttal av engelska mer markant. Det är viktigt att anpassa 

uttalet och svårighetsgraden av sitt språk till mottagarens nivå främst i Asien för att 

denne inte ska känna sig mindervärdig samt för att visa respekt, menar Bäck (2013).  

 

Om andra skillnader så som klädstil och matkultur uppkommer, menar Johansson 

(2013) att dessa är lätta att tolka och analysera samt anpassa sig till. Bäck (2013) anser 

att det är enorma skillnader beroende på vilket land man befinner sig. I Japan som har 

en speciell affärskultur är det tillexempel striktare klädstil än i övriga Asien där en mer 

avslappnad stil gäller och kostym sällan används. Bäck (2013) beskriver att det verkar 
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finnas en uppfattning om att man har fördel av att vara finare klädd men att det inte är 

något som han själv upplevt, då han hellre klär sig enklare eller liknande kläder som 

klienten. Istället menar Bäck (2013) att då det i Asien är viktigt att inte göra bort sig kan 

klädstilen vara ett enkelt sätt att visa respekt. Magnusson (2013) beskriver hur han 

upplever kulturskillnader i form av synliga artefakter tydligt, och att särskilt klädstilar är 

något man anpassar sig till, eg. i Colombia och USA är det mer strikt klädsel än i Latin 

Amerika. När man är inne i relationen kan man slappna av lite, menar Magnusson 

(2013) och tillägger att det är klädkoder är enkelt att tolka. Nilsson (2013) håller med 

om att även om klädstilen varierar är den relativt enkel anpassa sig till, då klädkoder 

kan lyssnas in, men inte endast till vilken kultur man möter utan även till vem det är 

man ska träffa. 

 

4.3.2 Mellanlagret: Normer och värderingar 

Skillnader i kultur som Johansson (2013) upplevt innefattar beteende på grund av 

religion, när man eg. på Arabiska halvön förväntas bete sig på ett visst sätt och använda 

sig av artiga fraser - efter vilket man enligt Johansson (2013) måste anpassa sitt 

bemötande, av vilken anledning han använder sig frasen av “Insha Allah”(Om Gud 

vill). Dock menar Johansson (2013) att då han brutit mot en social norm så har detta inte 

tagits emot särskilt negativt och han har inte upplevt sociala sanktioner så vitt han kan 

minnas.  

 

När det gäller normer och värderingar är det inget som Magnusson (2013) fokuserar på i 

sin beskrivning och menar att om han har brutit mot normer, så skulle det ha skett vid 

ett tidigare stadium av hans karriär, exempelvis under hans tidigare år i Japan. Där 

menar Magnusson (2013) att det var svårt att anpassa sig till affärsstrukturen. Han 

tyckte det tog lång tid att nå ett konkret resultat vilket kändes oproduktivt och avbröt 

flera gånger diskussionsflödet - dock utan att mötas av några större sanktioner.  

 

Nilsson (2013) menar att normer och värderingar är väldigt tydliga i vissa kulturer, men 

har märkt att de inte skiljer sig så mycket inom Skandinavien. Vid ett tillfälle i 

Frankrike väntade en kund med att översatta sin franska till engelska först efter två års 

samarbete - ett tecken på att Nilsson (2013) nu var “accepterad”. Bäck (2013) ger ett 

exempel på en bruten norm när han besökte Thailand för ett år sedan och klienterna 
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hade arrangerat en utekväll. Han gick med på att dricka öl på en klubb, men när de drog 

vidare till nästa ställe sade han nej tack och drog sig tillbaka, men; 

“...dagen efter var det en konstig stämning kan jag säga, för dagen efter skulle vi ha ett 

affärsmöte, men det kan jag ta”(Bäck, 18/4 2013). 

 

Bäck (2013) kände som att han brutit mot en norm när han inte följde med dem och 

menar därför att det är viktigt att anpassa sig efter situationen men att samtidigt inte gå 

utanför sin moral, då han hellre tackar nej till sådant som inte känns bekvämt och i 

sådana fall hellre går miste om ett kontrakt än att genomföra något enligt honom 

omoraliskt. I den här situationen kände Bäck (2013) att han hade företaget bakom sig.  

 

4.3.3 Inre lagrets attityder 

Det inre lagret uppfattar salesmanagerna som mer djupgående och som mest 

framträdande vad det gäller tidssyn, personliga affärsrelationer och jämlikhet.  

 

4.3.3.1 Tidssyn och kontrakt 

Johansson (2013) menar att när det kommer till förhandlingar så skiljer sig sättet mellan 

klienter att se på tiden och kontrakt, då exempelvis i Indien kontrakt sällan hålls till och 

omförhandlingar sker trots påskrivna avtal. I Indien förklarar Johansson (2013) att man 

måste vara beredd på ett sådant beteende varför han alltid försöker vara övertydlig och 

logisk när det kommer till att skriva kontrakt. Magnusson (2013) påpekar att det är stora 

kontraster mellan hans regioner när det gäller tidssyn; exempelvis är man i USA, 

Tyskland och Skandinavien mycket mer punktlig, till skillnad från Latin Amerika där 

det är mer avslappnat.  

 

Bäck (2013) påpekar att vad det gäller tidssynen så ser det annorlunda ut i Asien, där 

den långsiktiga prestationen ofta är i fokus vilket utgör att det svårare att vara måldriven 

och resultatinriktad. Bäck (2013) menar att man här måste acceptera klienternas sed och 

lära känna motparten innan resultat kan uppnås, trots en lång resa till landet. Det går 

därför inte att hasta fram resultat då kunder ofta kan säga “vi hör av oss”(Bäck, 18/4 

2013) trots att längre förhandlingar pågått under vistelsen. Magnusson (2013) beskriver 

amerikaner och kanadensare som dokument fokuserade och framåt i förhandlingarna 

och vill därför ha allt nedskrivet på papper, varav kontrakt och dess innehåll är av 

största vikt. Nilsson (2013) berättar dock hur det på Norden Machinery likaväl är viktigt 
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att ha allt på papper och att nästan all kontakt sker via mail, då det är lättare referera till 

efteråt. Generellt sätt kan förhandlingar bli långdragna tidsmässigt förklarar Nilsson 

(2013), men menar samtidigt att det inte nödvändigtvis har med kulturens hur fort ett 

kontrakt slutes, utan snarare på fallet och personen i frågan; 

“... det är från olika fall [och] man kan inte säga generellt för vissa länder.”(Nilsson, 

24/4 2013) 

 

4.3.3.2 Personliga affärsrelationer 

Till skillnad från Europa och Skandinavien, menar Johansson (2013) att etableringen av 

personliga relationer är viktigt i hans regioner, särskilt med agenterna. På Arabiska 

halvön är den personliga relationen utanför den professionella särskilt viktig, där man 

ofta kan få se två affärspartners hålla handen på gatan. Den personliga kontakten med 

klienterna försöker dock Johansson (2013) att hålla på en professionell nivå i samtal 

men medger att det samtidigt är viktigt att visa respekt. Dock vill han behålla en sorts 

barriär för att skydda sin egen integritet och separera på det „personliga jaget‟ och det 

„professionella jaget‟. Genom åren har denna åtskillnad blivit enklare att hantera men i 

början av karriären kände han att detta var svårt.  

 

De personliga relationerna beskriver Magnusson (2013) som något man måste anpassa 

sig till beroende på individen. Oftast ska man kunna tala utanför offerten, då det annars 

känns för torrt; exempelvis i USA spelar han ibland golf med klienterna. Det är alltid 

viktigt att kontra om andra uppmuntrar till konversation - särskilt i Brasilien där 

relationer kommer före neutralitet och där aspekter så som fysiskt kontakt kommer med 

i bilden, menar Magnusson (2013). Magnusson (2013) påpekar att detta är det enda 

sättet att göra affärer på i sådana kulturer, då man behöver få in en fot innan man 

påbörjar affären. Detta tar lång tid, men när man väl är accepterad är man som en i 

familjen. Detta fokus på relationer kan även ses i andra länder, där djupare relationer 

utanför förhandlingarna ofta krävs, dock pekar Bäck (2013) att man verkligen blir 

vänner. Vissa subtila skillnader finns dock, så som i Sydkorea och Japan där det mest är 

för att testa av relationen och i Thailand där man förväntas lägga tid och umgås med 

klienterna utanför kontoret i större utsträckning.  
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För att lyckas att etablera hållbara relationer krävs en stark mentalitet men även kunskap 

inom psykologi och ett intresse kombinerat med erfarenhet; kriterier som alla är viktiga 

men även tidskrävande menar Johansson (2013) – något som gör intresset för andra 

kulturer avgörande för drivkraften till att fortsätta. De personliga relationerna är enligt 

Nilsson (2013) av stor vikt då företaget ofta har en historiskt lång relation med sina 

större kunder. Dock har man i dagsläget även starka personliga relationer med mindre 

kunder. Nilsson (2013) menar trots detta att relationen fortfarande måste hållas 

professionell, men att han inte stött på några drastiska skillnader i Europa. Istället 

påpekar Nilsson (2013) att då företagets fokus ligger på efterförsäljning, måste de tänka 

långsiktigt, även när det gäller relationer.  

 

4.3.3.3 Jämlikhet 

Hierarkiska system tycker Nilsson (2013) är väldigt framträdande i södra Europa, där 

det på möten och i förhandlingar tydligt märks vem som är chef, något som kan försvåra 

förmedlingen av sitt budskap; exempelvis i Frankrike fick han höra att:“...med ingenjör 

på visitkortet kan du bara komma till en viss nivå.”(Nilsson, 24/4 2013). 

 

Johansson (2013) beskriver att några av de mest framträdande skillnaderna han erfarit, 

har varit när det gäller jämlikhet då ojämställda samhällen i fråga om kön och ålder är 

ett faktum och hierarkier är djupt rotade i många av hans länder. Han har varit med om 

situationer där personer blivit utskällda framför honom, och tillägger att något som kan 

vara ytterligare frustrerande, är att i många fall i Arabvärlden och Asien är ålder lika 

med pålitlighet. Johansson (2013) påpekar att han sällan stödjer de sätt han ser 

människor behandlas på, men att man lika sällan kan göra något åt det, då det ofta även 

är ett känsligt ämne. Att respektera och acceptera är två olika saker då respekt i stor 

utsträckning måste ges men att acceptera detta i exempelvis det egna beteende är en 

annan sak. Johansson (2013) påpekar att man alltid försöker att assimilera sig till den 

främmande kulturen i en viss utsträckning och säger: “Jag kan anpassa mig, jag kan 

respektera men inte acceptera det jag ser.”(Johansson, 18/4 2013). 
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4.3 Verbal och icke-verbal interkulturell kommunikation 

Att kunna kommunicera väl är viktigt men framförallt att kunna lyssna och analysera 

det som sagts. Detaljer så som betoning och pauser kan betyda mycket, enligt Johansson 

(2013). Johansson (2013) och Bäck (2013) menar att trots att de är managers, är det 

viktigt att inte kommendera konversationen utan istället visa en ödmjuk sida för att få 

med sig alla, genom att lyssna av kunder, observera, ställa frågor och tolka kunden, då 

denna inte alltid vet vad de behöver. I sådana situationer fungerar salesmanagern om 

tekniska rådgivare i första hand och Bäck (2013) menar att det i sådana situationer är 

det viktigt att kunna ta ett steg tillbaka.  

 

Nilsson (2013) har märkt av att det kan vara svårt med språkbarriärer. Trots att 

engelskan förväntas talas överallt, måste de ibland ge upp direktkontakten med 

slutkunden i länder där engelskan inte alltid är möjlig, och istället låta företagets agent 

vidarebefordra informationen. Av den anledningen menar Nilsson (2013) att det är 

viktigt att hitta rätt agent, som kan vidarebefordra meddelanden åt dem på rätt sätt, då 

de trots allt är företagets ansikte utåt i sådana situationer. Magnusson (2013) anser att 

kommunikativa missförstånd och misstolkningar inte är lika vanliga i hans områden, så 

som till exempel i Asien.  

 

När det kommer till den icke-verbala kommunikationen och kroppsspråk, så är det en 

viktig aspekt att kunna hantera menar Johansson (2013); exempelvis i Indien är det 

extra viktigt att kunna se hur kroppsspråket skiljer sig från det egna och att vara tydlig 

med vad som menas, då misstolkningar ofta sker eftersom motparterna inte alltid är 

uppmärksamma. Johansson (2013) pekar på att detta ibland kan vara väldigt 

tidskrävande.  

 

Det icke-verbala språket är svårare att lära sig menar Bäck (2013); det är något som tar 

tid men blir enklare med erfarenhet. Det hjälper ofta mycket vid förhandlingar att man 

klarar av att förstå icke-verbalt språk. I Thailand till exempel har klienterna specifika 

ansiktsuttryck så som leende och ett förstående uttryck. Ett leende kan lätt misstolkas; 

om inte följdfrågor ställs av klienten så kan personen vara helt ointresserad trots det 

positiva uttrycket, förklarar Bäck (2013). Något man lär sig med tiden är att leenden 

som istället följs av följdfrågor däremot är positiva menar Bäck (2013), då klienten 

visar intresse för fortsatt förhandling. 
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Nilsson (2013) menar att i situationer där ens verbala kommunikation inte räcker till och 

då man känner sig mer osäker, kan man lätt bli överdrivet neutral i sitt framförande då 

kroppsspråket blir extra viktigt. Dock är kroppsspråket alltid viktigt att kunna läsa av 

menar Nilsson (2013) då man exempelvis ser i blicken och tonläget om klienten är 

intresserad - ibland mer än på vad de uttalar. Man märker även av om de är nervösa 

(även om ens egna frågor gör dem nervösa) eller om de är stressade (tittar på klockan) 

och i sådana situationer är det viktigt att läsa av detta för att kunna veta hur man ska 

fortskrida och att medvetenhet om ens egna kroppsspråk blir viktigt i sådana situationer. 

 

4.4 Interkulturell kommunikationskompetens 

Medvetenheten om den egna kulturen är hög då ett jämförande av de olika kulturerna 

ofta görs, menar Johansson (2013). Då företaget redan är väletablerat i många länder, så 

har det redan ett gott rykte och det faktum att man är ett svensk företag gynnar dem, då 

det föregås av en bild att de har hög kvalitet, är flexibla och lever upp till 

förväntningarna menar Magnusson (2013). Bäck (2013) och Nilsson (2013) menar att 

när andra visar intresse för den svenska kulturen, framgår den tydligare för dem själva - 

särskilt när de jämför de olika kulturella beteendena. Nilsson (2013) anser att svensk 

kultur är något man bär med sig indirekt och även om han inte känner sig helt medveten 

om att han bär med sig ett särskilt tankesätt det vid möten, är det viktigt att försöka hålla 

sig neutral samtidigt.  

 

Det är även viktigt hur man framställer sig fortsätter Nilsson (2013) och förklarar att 

man ska försöka vara avslappnad och vara sig själv så mycket som möjligt då den 

svenska kulturen skapar de associationerna. Detta håller Johansson (2013) med om, när 

han påpekar vikten av att “tona ner” den egna kulturen i en viss utsträckning och att 

istället assimilera sig till en viss utsträckning. Detta kan göras genom att man håller sig 

så neutral som möjligt - något som Johansson (2013) upplever har blivit enklare med 

åren. Magnusson (2013) beskriver likaväl den svenska kulturen beskrivs som något som 

bör hållas neutralt, men anser samtidigt att han inte tar med sig vad han anser vara den 

svenska kulturen som att “hoppa grodor” kring midsommarstången, när han är ute på 

affärsresor. Å andra sidan tycker Magnusson (2013) att de kunder och andra klienter 

han träffar på, inte framstår lika neutrala, då han anser att det tydligt framgår olikheter 

så som att: “... en tysk är ju en tysk, en amerikan är en amerikan, en brasse är en brasse 

och finne är en finne” (Magnusson, 18/4 2013). 
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Dock menar Johansson (2013) att oavsett vart han åker, möter han på samma 

grundläggande behov hos människor vart han än kommer och trots kulturella skillnader 

har människor samma behov av kärlek, familj och relationer till andra människor - 

varför de kulturella skillnaderna som finns är mindre viktiga. I många fall, förklarar 

Johansson (2013) att människor är forcerade av den nationella kulturen, staten eller 

stammen till att agera på ett särskilt sätt och uppträda efter särskilda normer.  

 

Bäck (2013) och Nilssons (2013) syn på kulturens påverkan av det mänskliga beteendet 

sammanfaller då de beskriver hur alla kulturer är heterogena så måste kulturen anpassas 

på individnivå och det därför är viktigare att bygga på en karaktär som fungerar överallt, 

istället för att läsa på om många olika kulturer. Bäck (2013) menar att en enkel nations-

kulturbeskrivning ej kan förklara alla från den kulturen. Han fortsätter beskriva att då 

Norden Machinery ABs kunder oftast är internationella och multikulturella, är det ännu 

viktigare att basera sitt bemötande på just individnivå och inte på nationskulturnivå. 

 

4.4.1 Hantering av interkulturell kommunikation 

Johansson (2013) anser att det är viktigt att inte ha en arrogant attityd, utan att det är 

viktigare att återigen visa ödmjukhet mot den andre. Däremot är en självsäkerhet kring 

produktens kvalitet viktigt, men åter igen krävs det vid konversationer om andra saker 

att en mer lågmäld och förstående framtoning visas, menar Johansson (2013) och 

Nilsson (2013) likaså. Magnusson (2013) beskriver att viktiga färdigheter att besitta är 

att ha en målinriktning, styrka och självständighet, men att man även bör vara 

självkritisk, samtidigt som man presenterar en klar och tydlig ståndpunkt genom hela 

förhandlingen - något som Nilsson (2013) håller med om.  

 

Det är även viktigt att visa intresse och inge ett seriöst intryck samt att lyssna in klienter 

och agenter förklarar Nilsson (2013). Att inte ha förutfattade meningar är också en 

aspekt att tänka på innan mötet med nya kulturer påpekar Nilsson (2013) och det första 

intrycket är viktigt men det är därefter viktigt att alltid vara öppen för nya frågor och ny 

information, visa öppenhet och ärlighet men även en flexibilitet för de olika kunderna.  

 

Vidare krävs för att framgångsrikt genomföra interkulturella möten enligt Johansson 

(2013) och Bäck (2013) även kompetenser så som stresstålighet, distans och objektivitet 

till sig själv, humor men även att kunna separera på arbete och privatliv för att inte 



Affärsvärldens kameleont  Johansson & Terzić (2013)  

47 
 

känns ett personligt misslyckande då någonting inte gått som planerat på arbetet. Därför 

menar Johansson (2013) att han märkt av att olika versioner av hans “jag” har subtila 

skillnader, exempelvis hans privata “jag”, hans “jag” på Norden i Sverige och hans 

“jag” i möte med internationella klienter. Särskilt vid det sistnämnda är det viktigt att ha 

en distans och rent av att ha ett “teater-jag” och att till en viss grad vara manipulativ.   

 

Vikten av att hamna på samma våglängd och parera olikheter samt att vara öppen för 

respondenten är ytterst viktig menar Johansson (2013), då acceptans måste visas åt båda 

hållen för att framgångsrikt genomföra internationella affärer. Nilsson (2013) liknar 

salesmanagern med en “kameleont”, då denne måste anpassa sig till klienten och andra 

denne möter och inte vänta sig att de ska anpassa sig till en själv. I samtliga situationer, 

menar Nilsson (2013) att det är viktigt att hålla sig neutral - särskilt när det gäller mer 

känsliga frågor vid interkulturella möten då han förklarar att man: 

 

“... behöver inte ta parti [utan] det gäller att hitta en gyllene medelväg.” 

(Nilsson, 24/4 2013). 
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5. ANALYS 
Följande avsnitt redogör för vår analys där en tolkning av empirin utförts utifrån 

teorin. Vi kommer här att jämföra de likheter som funnits fram men även de olikheter 

som uppstått under studiens gång. Vi börjar med att analysera Salesmanagernas roll i 

sammanhanget och dess relevanta kompetenser. Sedan fortsätter jämförelser angående 

kulturella skillnader då de olika lagren av kultur framhävs. Slutligen kommer 

Salesmanagerns hantering av de interkulturella skillnaderna att vägas mot varandra. 

 

5.1 Salesmanagement i internationella affärssammanhang 
En salesmanagers roll i ett företag är avgörande (Daft, 2003) då de är ansiktet utåt och 

figurerar som en kontaktperson men även effektiv beslutsfattare (Pettinger, 2012). 

Mendenhall, Kuhlman och Stahl (2001) tillägger att en av de viktigaste uppgifterna en 

internationell salesmanager har är att underhålla både personliga affärsrelationer av 

vilken anledning ett långsiktigt perspektiv måste innehas (Weitz & Bradford, 1996). 

Samtliga intervjupersoner medhöll om att företaget lämnade stort utrymme för 

beslutsfattande och då deras arbetsuppgifter innefattar både försäljning och skapandet 

av nya samt upprätthållandet av etablerade relationer, av vilken anledning 

salesmanagern alltid måste tänka långsiktigt, särskilt när det gäller affärsrelationer. 

 

Vi kan således fastslå att salesmanager är företagets ansikte utåt och den huvudsakliga 

kontakten inom företaget för kunder, då denne är den som kunderna och agenterna 

kommer i kontakt med i första hand.  Av den anledningen har salesmanagers idag en 

avgörande roll för företags kortsiktiga mål men även långsiktiga mål. Dess roll är därför 

betydelsefull för företagets framtid då de har hand om företagets försäljning men även 

dess lång- och kortsiktiga kundhantering, då de ofta utgör nyckeln till bildandet och 

bibehållandet av långsiktiga kundrelationer. Ytterligare en orsak är till deras stora 

betydelse för företaget är att de representerar företaget ute på världsmarknaden.    

 

Javidan och Walker (2010) redogör för tre typer av kapital som är viktiga för att erhålla 

ett globalt förhållningssätt i internationella affärer. Intellektuellt kapital innebär att vara 

väl informerad om sin omvärld, något som intervjupersonerna bekräftar då samtliga 

medhåller om vikten att vara påläst och att kontinuerlig följa utvecklingen i världen. 

Förberedelser som att läsa på generellt inför de interkulturella mötena är viktiga menar 
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intervjupersonerna. Dock påpekar salesmanagerna att mycket mer kulturell förberedelse 

inte behövs, då alla individer är olika och att det ibland är tidsmässigt omöjligt. 

Kunskap om industrin och konkurrensen är värdefullt att inneha, och samtliga 

intervjupersoner medhåller om att teknisk kunskap är viktig att besitta – dock var de 

inte enade om hur viktigt den tekniska kunskapen var i relation till andra former. Istället 

föreslår Bäck (2013) att andra färdigheter är viktigare, så som det sociala kapitalet. 

Samtliga intervjupersoner besatt kunskap i det engelska språket, men höll med om att 

språkkunskaper utöver engelskan inte var väsentliga. Istället är de viktigaste 

kompetenserna baserade på erfarenhet, snarare än språkkunskaper. Detta stämmer 

överens med Green m.fl. (2003) teori som styrker att erfarenhet mer än språkkunskaper 

fostrar bättre internationella attityder. 

 

Vi kan därmed konstatera att ett intellektuellt kapital är en viktig grund för globalt 

tankesätt, men att dess olika komponenter inte alltid är av lika vikt; den tekniska och 

industri-relaterade kunskapen är av en viss vikt, men kan vid frånvaro kompenseras av 

andra kunskaper, så som sociala kompetenser i en viss utsträckning. Eftersom den 

tekniska kunskapen kan kompenseras på andra sätt så som att läsa sig till den, 

vidarebefordra och invänta tills informationen inhämtats. Den kulturella kunskapen är 

inte möjlig att besitta i full utsträckning menar vi men även att den i vissa fall kan den 

vara överflödig, då alla individer i en kultur inte är homogena och det därmed är svårt 

att helt förbereda sig på en “kultur”.  

 

Brist på teknisk och kulturell kunskap kan kompenseras med allmänbildande kunskap - 

något som kan underlätta interkulturell kommunikation men även medför visad respekt. 

Konstateras kan även att språkkunskaper utöver engelskan inte är avgörande eftersom 

erfarenhet av internationellt arbete fostrar ett globalt tankesätt är av större vikt för att 

uppnå ett framgångsrikt internationellt företagande. Detta kan finna sin förklaring i det 

faktum att affärsvärlden är internationaliserad och att ett universellt affärsspråk har 

utvecklats. 

 

Enligt Javidan och Walker (2010) innefattar det psykologiska kapitalet bland annat ett 

intresse för att utforska världen, något som samtliga intervjupersoner bekräftar. Vidare 

innefattar det psykologiska kapitalet enligt Javidan och Walker (2012) och Jandt (2010) 
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innehavandet av självkänsla och självsäkerhet, men även förmågan att hantera osäkerhet 

och stress, men likaså att självkritiskt kunna förbättra bemötande till andra. Stress är 

något som Magnusson (2013) och Bäck (2013) förklarar är viktigt att hantera och att det 

är något som växt fram genom erfarenhet. Att självkritiskt förbättra sin egen framtoning 

är också något som intervjupersonerna menar borde has i åtanke. 

 

Vi kan konstatera att ett intresse för olika kulturer har stor betydelse för att lyckas med 

uppgifter som en salesmanager harsamt att intresset för det nya och okända kan vara en 

bakomliggande drivkraft. Särskilt då salesmanagern agerar i en väldigt volatil miljö, och 

då en situation aldrig helt och hållet kan förutses, måste känslorna av stress och oro 

hanteras - varav det psykologiska kapitalet är oumbärligt vid interkulturella möten. 

Dock är det betydelsefullt att ha i åtanke att det förmodligen är det som är mest 

tidskrävande att erhålla då just erfarenheten är en drivande faktor bakom det 

psykologiska kapitalet samt att detta inte är någonting som kan inskolas.  

 

Javidan och Walker (2010) beskriver hur det sociala kapitalet innebär färdigheter så 

som att upprätta relationer något som samtliga intervjupersoner bekräftar vikten. 

Guilherme m.fl. (2010) påpekar att grupparbete används ofta i interkulturella 

sammanhang och att det är betydelsefullt att vara en lagspelare som manager. Det 

framgick inte att samtliga intervjupersoner värdesatte grupparbete och att vara en 

lagspelare utan att det är viktigare att man drivs av andra saker. Det är viktigare att visa 

på självständighet och att kunna fatta egna beslut. Vi kan således konstatera att sociala 

färdigheter värderas högt, så som att kunna skapa och upprätthålla relationer för att 

lyckas bibehålla internationella kunder men även skapa nya. Dock kan vi även fastslå 

att även om behovet av samarbetsförmågan är avsevärd i teorin, så är det inte avgörande 

i praktiken. Istället är självständigheten i att kunna arbeta effektivt på egen hand mer 

betydelsefullt i yrket. Detta kan härledas från det faktum att salesmanagern ofta arbetar 

på egen hand och tar många beslut utan att behöva vägledas av företaget och dess övriga 

anställda.  

 

 

Moran, Harris och Moran (2011) förklarar att dagens globala managers har en 

konstruktiv input på den globala affärsvärlden och intervjupersonerna samstämmer med 

detta då det beskrivs hur salesmanagerna kommer i direktkontakt med olika kulturer och 
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på så sätt rent praktiskt kan överföra kunskap. Det kan alltså konstateras att 

salesmanagern är ett viktigt redskap även för den framtida internationella affärsvärlden, 

då de har ett inflytande på kulturer och praxis utanför företaget. Salesmanagern blir 

därmed bron som överför kunskap och attityder till andra kulturer och bidrar på så sätt 

till den vidare integrationen av den internationella affärsvärlden och vidare 

globalisering av världens många kulturer. 

 

5.2 Kultur i Internationella affärssammanhang 
Hall (2005) beskriver hur kultur som ett system ofta ligger till grunden för individens 

egen identitet, och Trompenaar och Hampden-Turner (1998) förslår att kulturens 

påverkan på människans beteende kan spåras till hur den manifesteras på tre nivåer. 

 

5.2.1 Det yttre och mellersta kulturella lagret 

Trompenaar och Hampden-Turner (1998) beskriver det yttre lagret som bestående av 

synliga artefakter vilka kan leda till fördomar. Green m.fl. (2003) förklarar att det är 

viktigt att vara fri från fördomar och stereotyper i sitt förhållningssätt, något som 

intervjupersonerna medhåller om - trots detta uppstår en tydlig generalisering då främst 

en av representanterna delar upp kulturer i olika typer av nationer. Vi kan konstatera att 

salesmanagerna har olika sätt att se på kultur, något som påverkar graden av 

förutfattande meningar och sättet de förklarar kultur. Med stöd från teorin konstaterar vi 

att stereotyper kan uppstå om fokus läggs på det yttre lagret. Detta bör undvikas, då de i 

längden kan försvåra interkulturella möten genom att förhindra medvetenhet om de 

kulturskillnader som finns och därmed även hur dessa ska hanteras. Eftersom en 

indelning av kulturer i nationer är missvisande är det viktigt att som salesmanager 

istället se till individen och dennes kultur istället för enbart nationskulturer.  

 

Lust och Koester (2007) beskriver språk och kläder som viktiga yttre manifestationer. 

Dock menar samtliga intervjupersoner att även om det är uppenbart att språken skiljer 

sig åt, åstadkommer det få problem då majoriteten av deras kunder talar engelska. 

Samtliga intervjupersonerna förklarar att kunskap om de lokala språken därför är 

mindre viktigt och att även om klädkoder är något samtligaintervjupersonertydligt 

märker varierar från kultur till kultur, är denna faktor enklare att anpassa sig till, då det 

är ett synligt fenomen. Här framgår det tydligt att teorin och empirin skiljer sig åt och vi 
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kan således konstatera att andra faktorer är av större relevans än att anpassa sig till de 

lokala språken. Klädstilar kan konstateras vara en vanlig kulturell skillnad som 

uppkommer vid interkulturella möten, dock är det även enkelt att läsa av och därmed 

även anpassa sig till. Då det inte krävs så mycket av Salesmanagern att anpassa sin 

klädstil, anser vi inte att just denna kulturskillnad utgör något större besvär vid 

interkulturella möten. Det kan sålunda fastslås att det yttre lagret, inklusive språk och 

kläder, just inom affärsvärlden, måhända utgör en kulturskillnad, men mer sällan blir ett 

problem då de är enkla att se och därefter anpassa sig till. Därför utgör det yttre lagret 

ett mindre krävande moment för salesmanagers att hantera. 

 

Det mellersta lagret utgör enligt Hall (2005) samt Samovar, Porter och McDaniel (2007) 

kulturens sociala ramverk av värderingar och normer. Samtliga intervjupersoner har 

varit med om situationer då de brutit mot sociala normer men mottogs sällan negativt. 

Dock menar intervjupersonerna att med stark ståndpunkt och med företaget bakom sig, 

kan man tydliggöra att man inte går utanför sin egen moral. Intervjupersonerna menar 

att man på så sätt även undviker att förminska sin egen identitet - något som bekräftar 

Guilhermes m.fl. (2010) teori. Således kan det konstateras att normer och värderingar 

manifesteras i affärssammanhang och att det är viktigt att till viss utsträckning anpassa 

sig till dessa.  

 

De sociala sanktionerna framstår inte som starka, därför bör det med tiden bli enklare att 

motstå ett beteende som inte stämmer överens med den egna moralen. Denna process 

underlättas om företaget står bakom salesmanagerns ställningstagande. Detta grundas i 

det faktum att salesmanagern måste kunna kontinuerligt fortsätta integrera med olika 

kulturer, utan att förlora sin egen moraliska ståndpunkt och sin egen identitet. 

Tillkommer gör ingivande av respekt en sådan stabil ståndpunkt innebär, vilket vi anser 

vara viktig för att visa på trygghet i sina och företagets ståndpunkter.  

 

5.2.2 Det inre kulturella lagret 

Det inre lagret av kultur ligger till grunden för kulturella normer, värderingar och 

synliga artefakter och är även det mest omedvetna och abstrakta menar Lustig och 

Koester (2010). Trompenaar och Hampden-Turner (1998) beskriver: specificitet kontra 

diffusion och neutralitet kontra emotionalitet, som har att göra med hur 
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affärsrelationerupprättas. Samtliga intervjupersoner har ansvar för regioner där stor vikt 

läggs vid etableringen av personliga relationer och där diffusion och emotionalitet 

prioriteras framför specificitet och neutralitet. Det går således inte att hasta fram ett 

resultat, utan i dessa kulturer tar det längre tid att nå konkreta resultat, då man förväntas 

lära känna motparten först. Det kan därmed konstateras att skillnader i värdet som 

tillskrivs personliga relationer varierar i stor utsträckning mellan olika kulturer. Innan 

man etablerar relationen, finns därför risk för att man inte kan genomföra affärer i 

samma utsträckning, varför det blir ännu viktigare att etablera starka relationer redan 

från början. Eftersom höga krav ställs på salesmanagern att skapa och upprätthålla mer 

personliga affärsrelationer än vad denne är van vid i sitt hemland, bör en hög 

medvetenheten denna kulturdimension innehas. 

 

Denna typ av beteende när man investera i djupgående och långsiktiga relationer och i 

många fall avsäger sig någon form av tillfredsställelse i nuläget så som vi tolkar att 

salesmanagerna gör, är ett tydligt exempel på ett framtidsorienterat beteende. Detta blir 

en framträdande kulturell skillnad som salesmanagern möter och måste anpassa sig till 

för att kunna göra affärer i sådana kulturer. Dock beskriver samtliga intervjupersoner 

tydligt vikten av att vara resultatinriktad. Vanligen framställs framtidsinriktning som 

motsägande till resultatinriktning, vilket är ytterligare en kulturdimension som redogörs 

för av House m.fl. (2004). Vi kan sålunda fastställa att tydliga drag av både 

framtidsorienterat och resultatinriktat beteende återfinns hos intervjupersonerna. Dessa 

två dimensioner kan vi sammanföra då vi anser att dessa typer inte utgör varandras 

motpol i det här fallet utan en bra kombination. Av den orsaken bör salesmanagers både 

vara resultatinriktade för att nå bättre resultat men även framtidsorienterade för att 

kunna genomföra framgångsrika affärer i kulturer där personliga relationer står i fokus. 

 

Trompenaar och Hampden-Turner (1998) lyfter fram tidssynen som en attityd som 

påverkar interaktioner i internationella affärssammanhang i stor utsträckning. Olika sätt 

att se på tid påverkar synen på planering, strategi och investering, vilket är något 

samtliga intervjupersoner märkt av. Intervjupersonerna beskriver hur olika tidssyn 

märks av i förhandlingarna - särskilt när det kommer till skrivning av kontrakt och 

förhandlingar. Dock menar Nilsson (2013) att tidssynen inte nödvändigtvis alltid är ett 

resultat av kulturen, utan även kan bero på fallet och personen i fråga. Tidssynen kan 

därmed ses som en grundläggande faktor i åtskillnaden mellan resultat- och 
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framtidsinriktning, men även som något som ligger till grunden för synen på relationer. 

Vi kan därmed fastställa att de olika kulturella dimensionerna är tätt sammanvävda och 

att faktorer så som tidssyn, har djupgående inverkan på flertalet delar av affärsvärlden. 

Därmed kan vi konstatera att skillnader i tidssyn är något som salesmanagers frekvent 

stöter på och det är av stor vikt att vara medvetna om hur denna dimension påverkar 

beteende och undvika negativ respons till eg. långa förhandlingar eller uppskjutandet av 

dem till förmån för etableringen av en personlig relation, då detta ofta kan finna sin 

förklaring i denna kulturella dimension.  

 

House m.fl. (2004) redogör för kulturdimensionen Osäkerhetsundvikande som är tydligt 

förekommande i flertalet kulturer som intervjupersonerna agerat i, då 

intervjupersonerna tydligt redogjorde för olika normativt styra kulturer där förlitandet 

på sociala normer, regler och procedurer var större. Intervjupersonerna beskriver dock 

hur det även på det egna företaget är betydelsefullt att nästan all kontakt sker via mail 

och papper. Vi kan därmed fastslå att ”osäkerhetsundvikande” är en tydlig kulturell 

manifestation som uppenbarar sig vid möten av diverse strukturer. Dock framgår det att 

företaget är osäkerhetsundvikande likaväl i en viss utsträckning. Därför kan vi därmed 

konstatera att osäkerhetsundvikandet inte är en avgörande kulturell skillnad.  Detta 

grundar sig i det faktum att detta beteende förekommer hos både respondentkulturen 

och värdkulturen – ehuru i olika grad. Eftersom kulturerna i detta avseende är lika, 

krävs mindre anpassning och den anpassning som krävs blir mindre ansträngande. 

 

House m.fl. (2004) presenterar maktdistans som avgör i vilken utsträckning hierarkier 

och tydlig maktfördelning förekommer i samhället. Då intervjupersonerna har varit med 

om situationer där maktpositioner tydligt har demonstrerats, kan vi konstatera att detta 

är en framträdande kulturell skillnad. I sådana situationer menar intervjupersonerna att 

det kan bli svårt att framföra sitt budskap. Olika aspekter så som eg. ålder eller position 

påverkar inflytande och hur man blir behandlad därefter kan tolkas till ett typiskt 

partikularistiskt beteende. Därför är dimensionen maktdistans även tydligt kopplad till 

Trompenaar och Hampden-Turners (1998) kulturdimensioner prestation kontra 

tillskrivning och universalism kontra partikularism och kan alla sammanföras under 

termen jämlikhet. 

Man kan således konstatera att maktdistans och behandling utefter dessa är kulturella 

dimensioner som skiljer sig kraftigt åt från kultur till kultur. Av den anledningen är det i 
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vissa situationer nödvändigt att anpassa sig till den andra kulturens syn på makt, då man 

annars tydligt kan stängas ute från fortskridande affärsförhandlingar. Däremot så tar 

anpassningen till sådana kulturella skillnader längre tid eftersom dimensionerna rörande 

jämlikhet likaväl är kopplade till personliga relationer - vilka tar tid att etablera. 

 

Hall (2005) samt Samovar, Porter och McDaniel (2006) förklarar slutligen att kultur kan 

påverka mänskligt beteende i olika utsträckning då kultur snarare är ett spektrum och att 

det finns individuella skillnader inom kulturer. Intervjupersonerna påpekar 

genomgående att faktorer så som tidssyn kan bero på individen och inte endast kulturen. 

Därför kan vi framhålla att det är av hög relevans att ha i åtanke att allt beteende inte 

nödvändigtvis är resultatet av kultur, utan att andra faktorer kan ha en inverkan på 

beteendet i affärsrelationer i varierande utsträckning. Det är därmed betydelsefullt att 

inte bara sede kulturella skillnaderna, utan även att vara medveten om vad som ligger 

till grund för dem. När salesmanagers har en medvetenhet om detta, kan denne bättre 

hantera den kulturskillnad som detta är.  

 

5.3 Interkulturell kommunikationskompetens 
Samovar, Porter och McDaniel (2006) beskriver hur framgångsrik kommunikation är 

stadgad på gemensamma grunder - något som vid interkulturell kommunikation ofta är 

ett större problem då man ofta har med sig ett kulturellt bagage när man går in i 

interaktionen. Att kommunicera väl är något som samtliga intervjupersoner anser vara 

betydelsefullt, men påpekar samtidigt vikten av att inte alltid kommendera 

konversationerna, utan hellre framställas som ödmjuk. Det kan således konstateras att 

färdigheten att kommunicera väl är värdefullt eftersom det är viktigt att kunna överföra 

rätt budskap på rätt sätt för att undvika missförstånd, men även för att kunna lyssna och 

analysera motparten. Vid brist av denna kompetens hos salesmanagern kan 

kommunikationsproblem uppstå vid internationella affärsrelationer. 

 

Icke-verbal kommunikation beskrivs av Jandt (2010) då meddelanden sänds utan att det 

verbala språket används. Intervjupersonerna vidhåller att icke-verbal kommunikation är 

en viktig aspekt att hantera inklusive se hur motpartens kroppsspråk skiljer sig från det 

egna. Intervjupersonerna påpekar att i situationer där ens verbala färdigheter inte räcker 

till blir den icke-verbala kommunikationen av större vikt. Dock menar de samtidigt att 
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det är svårare att lära sig det icke-verbala språket än det verbala. Vi kan därmed fastslå 

att kroppsspråk är värdefulla att vara medveten om och kunna hantera. Vid avgörande 

tillfällen så som i förhandling och situationer där man har större svårigheter med att 

förstå det verbala språket, kan förmågan att hantera icke-verbal kommunikation 

kompensera för brister i den verbala. 

 

5.3.1 Medvetenhet om kulturella skillnader och den egna kulturen 

Enligt Trompenaar och Hampden-Turner (1998) krävs medvetenhet om kulturella 

skillnader och dess närvaro för att undvika missförstånd och frustration vid 

interkulturell kommunikation. Samtliga intervjupersoner anser att de har en hög 

medvetenhet om den egna kulturen och utifrån den tydligt kan se skillnader, men att de 

kulturella skillnaderna inte är så avgörande, då alla individer är olika. Bäck (2013) 

påpekar att då kulturer är heterogena så måste bemötandet baseras på individnivå och 

inte nationskulturnivå. Detta korresponderar med Schneider och Barsoux (2007) som 

förklarar att för att kunna hantera skillnader i olika kulturer bör generella kulturella 

dimensioner – inte nationella - användas som tillvägagångssätt.  

 

Vi kan därmed konstatera att kulturella skillnader framgår tydligt i olika situationer, och 

att intervjupersonernas besitter en medvetenhet om kulturskillnader i olika utsträckning. 

Detta är en värdefull grundförutsättning för vidare utveckling av interkulturell 

kompetents och undvika misstolkningar. Dock påpekar Bakic-Miric (2012) att utöver 

medvetenhet, krävs även en förståelse för hur olika kulturella faktorer 

stimulerarskillnader. Det framgick inte tydligt av intervjupersonerna hur pass mycket 

förståelse bakom det kulturella beteendet de besatt. Vi tolkar dock intervjupersonernas 

övertygelse av att kulturen inte är ensam bidragande faktor av beteende och är därför ett 

första steg mot ökad förståelse för bakomliggande faktorer av kulturella skillnader. 

Detta är viktigt för att vetskapen om dessa underliggande faktorer i längden är 

avgörande för att framgångsrikt kunna hantera kulturella skillnader. Därför blir det 

viktigare att etablera en generell karaktär som fungerar i flertalet kulturer, istället för att 

läsa på om specifika kulturer. 

 

Medvetenhet om den egna kulturen och erkännandet av det kulturella inflytandet på ens 

beteende är enligt Guilherme m.fl. (2010) och Harris och Moran (1991) ett av de 
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viktigaste momenten i interkulturell kompetens. Medvetenheten om den egna kulturen 

framstår som hög hos intervjupersonerna hög då de tydligt kan göra jämförelser mellan 

sin och andras kulturer. Salesmanagerna anser att svensk kultur är något man bär med 

sig omedvetet och något som manifesterar sig indirekt då man bär med sig ett särskilt 

tankesätt. Dock pekar salesmanagerna på vikten av att hålla sig neutral och samtidigt 

tona ner den egna kulturen. Intervjupersonerna beskriver även att det är viktigt att 

behålla sin egen identitet vilket stämmer överens med Guilherme m.fl. (2010) teori om 

att managern inte bör förminska sin egen identitet i processen. Detta uppnås enligt 

salesmanagerna genom att separera de olika “jagen” - något som möjliggörs genom 

distans till sig själv.  

 

Vi kan sålunda konstatera att det är centralt att ha insikt om den egna kulturen och 

tillkännage dess inflytande på ens beteende. Detta är betydelsefullt då det i längden 

möjliggör ett bevarande av den egna identiteten – något vi anser vara av största vikt. 

Endast då kan man medvetet och direkt förändra sitt beteende för att utveckla 

anpassningsförmågan till en högre grad och på så sätt tona ner sin egna kulturella 

framställning för att bättre hantera interkulturella möten. 

 

5.3.2 Kompetenser för interkulturell interaktion 

Samovar, Porter och McDaniel (2007) föreslår fem kompetenser som påverkar 

förmågan att interagera i interkulturella möten och som alla måste närvara, men kan 

utvecklas genom utbildning, erfarenhet och träning. Det framgår tydligt av 

intervjupersonerna att intresset för nya kulturer är av stor vikt. Med andra ord kan vi 

befästa att motivation för att kommunicera vid interkulturella möten är en förutsättning 

för salesmanagerns fortsatta yrkesövande. Utan detta intresse kommer salesmanagern 

inte vara motiverad i längden till att genomföra sina arbetsuppgifter vid interkulturella 

möten.  

 

Intervjupersonerna framhäver vikten av olika typer av kunskap som de besitter då de har 

lång erfarenhet men även kognitiva färdigheter. Vi vågar påstå att en komplett kulturell 

kunskap dock är svår att inneha och att den ibland kan vara överflödig, då kulturer inte 

är homogena. Av den anledningen, fastslår vi att lämplig mängd kulturell kunskap 

börfinnas närvarande, men att kunskap utöver det är överflödig i vissa fall. Den kunskap 
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som innehas, bör istället nyanseras efter individen. Nära kopplat till detta är de 

kommunikativa färdigheterna, vilka intervjupersonerna framhäver vikten av att besitta 

för att kunna kommunicera väl. För att bli interkulturellt kompetent, konstaterar vi att 

kommunikativa färdigheter är av stor vikt för att i största möjliga mån undvika 

missförstånd vid interkulturell kommunikation och att tydligt framföra sitt budskap. 

 

Salesmanagerna förslår att öppenhet, flexibilitet och ödmjukhet är viktiga aspekter att 

inneha vid interkulturella möten. Sensitivitet är något som intervjupersonerna besitter i 

olika utsträckning. Sensitivitet är även nära kopplat till hur man framställer sig själv och 

är något intervjupersonerna menar är av största vikt då de är företagets ansikte utåt. En 

självsäker men samtidigt ödmjuk attityd är viktig att ha, utan att förminska sin egen 

identitet i processen, bland annat genom att skilja på de olika "jagen" förklarar 

intervjupersonerna. Karaktärsframställningen med sensitivitet är därmed centralt vid 

interkulturella möten då de påverkar förmågan att etablera och kultivera för det första 

acceptans, men även långvariga affärsrelationer. 

 

5.3.3 Hantering av kulturskillnader 

Schmidt och Tannenbaum (1960) menar att närvaron av skillnader av olika slag kan 

komplicera en managers arbete, och att det därför är viktigt att lära sig att hantera dem, 

då Moran, Harris och Moran (2011) menar att när skillnader inte hanteras på korrekt 

sätt, blir kostnaderna betydande. Landis, Bennett och Bennett (2004)  föreslår ett 

spektrum på hur man upplever och hanterar kulturskillnader. Det första steget bland de 

etnorelativa är accepterande av kulturskillnader där företaget men inte ger träning - 

något som överensstämmer med salesmanagernas upplevelser. Vi tolkar att en av 

intervjupersonerna endast har accepterat att det finns skillnader utan att gå in djupare på 

kulturella skillnader varför denne förblir på detta stadium. Det andra stadiet, 

anpassning, innebär enligt Landis, Bennett och Bennett (2004) att managern försöker se 

motpartens perspektiv och att företaget bistår med detta via utbildning. Tre av 

intervjupersonerna beskriver hur de försöker se saker från motparternas perspektiv och 

anpassar sitt beteende därefter. På företaget ges dock ingen interkulturell utbildning. 

Detta kan resultera i större svårigheter för supermanagern att anpassa sig då de inte har 

stöd från företaget via utbildning. Företaget är därför inte på det anpassade stadiet 

medan de tre salesmanagerna beskrivna ovan, har tagit sig själva till denna nivå.  



Affärsvärldens kameleont  Johansson & Terzić (2013)  

59 
 

I det integrerande stadiet förklarar Landis, Bennett och Bennett (2004) att personer är 

multikulturella och flexibla i sin världssyn. Detta stadium innebär att man likställer 

kulturella skillnader och accepterar dem till fullo - något som ingen av 

intervjupersonerna framhöll. De intervjuade påpekade att de måste respektera vissa 

beteenden utan att nödvändigtvis acceptera dem, samtidigt som det är viktigt att inte gå 

utanför sin egen moral. I detta stadium uppstår även ett problem när personen i fråga 

kan få svårt att särskilja den egna identiteten från de olika kulturerna då en för 

djupgående integration har skett. Intervjupersonernapå Norden beskriver hur de 

medvetet skiljer på de egna ”jagen” och på så sätt bibehåller sin egen identitet. Detta 

anser vi kan ses som en tydlig avgränsning gentemot det integrerande stadiet, då ingen 

av intervjupersonerna tydligt infann sig här eller verkade eftersträva det. Det 

integrerande stadiet har flertalet nackdelar och vi kan därmed konstatera att det inte i 

alla situationer är eftersträvande att uppnå. Istället kan interkulturella möten bättre 

hanteras utan integration och på så sätt även bli mer framgångsrika. I modell 4 följer en 

sammanfattning av de nyckelbegrepp och dimensioner som framtagits i analysen: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Modell 4 Analyssammanfattning (egen modell) 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Följande kapitel redogör för uppsatsens slutsatser, som presenteras inledningsvis med 

besvarande av våra delproblem, följt av vårt huvudproblem. Därefter följer en 

diskussion gällande våra praktiska rekommendationer till företaget samt teoretiska 

implikationer för forskningsfältet. Avslutningsvis presenteras rekommendationer för 

framtida forskning. 

 

6.1 Besvarande av forskningsfråga 
Internationaliseringen av affärsvärlden som skett har resulterat i ett dynamiskt 

affärsklimat där involverade aktörer i allt större utsträckning kommer i kontakt med nya 

kulturer och tvingas hantera de kulturella skillnader som uppstår. Vår studie har därmed 

baserats på följande huvudfråga (HF): Hur påverkar en salesmanagers kompetenser 

dennes förmåga att hantera kulturskillnader vid kommunikation vid internationell 

försäljning? För att besvara huvudproblemet ska först våra två delproblem besvaras: (1) 

Vilka typer av kulturella skillnader möter en salesmanager på vid internationell 

försäljning? (2)Vilka kompetenser krävs av en salesmanager för att agera framgångsrikt 

vid interkulturella möten i en global affärsvärld? 

 

(1) Vårt första delproblem behandlar de kulturella skillnader en salesmanager möter på 

vid internationell försäljning. Teorin beskriver hur kultur ofta ligger till grunden för 

individens egen identitet och föreslår att kulturens påverkan på människans beteende 

kan spåras till hur den manifesteras på tre nivåer. Den empiriska studien visar att 

salesmanagerna möter kulturella skillnader i olika stor utsträckning, där det yttre lagret 

tydligt manifesterar sig form av språk och kläder. Detta lager är dock enkelt att anpassa 

sig till varför den sällan utgör större problem. Det mellersta lagrets normer och 

värderingar stöter salesmanagerna på i varierande utsträckning, men huvudsakligen då 

dessa bryts. De sociala sanktionerna är dock inte grava och detta lager kräver därmed 

inte allt för stor anpassningsförmåga.  

 

Gällande det inre lagret upplevs några dimensioner mer framträdande än andra enligt 

intervjupersonerna. Tidssynen samt dess inverkan på framtids- och resultatinriktning 

skiljer sig åt, då salesmanagerna är resultatinriktade men ofta agerar i kulturer som 

snarare är framtidsinriktade. Synen på personliga relationer och maktdistans är också 

dimensioner där stora skillnader upplevs. Dock är dessa svårare att uppfatta, samtidigt 
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som en assimilering i dessa fall tar längre tid. Samtliga dimensioner är i olika 

utsträckning svåra att läsa av, dock är de avgörande för att framgångsrikt göra affärer i 

dessa kulturer. För att besvara den första delfrågan kan vi här dra slutsatsen att de 

kulturella skillnaderna som en salesmanager möter vid internationell försäljning består 

av yttre lager, mellan lager samt inre lager. De är framträdande i varierande grad, dock 

är det huvudsakligen det inre lagret som utgör de största och avgörande skillnaderna. 

 

(2) Vårt andra delproblem behandlar de kompetenser som krävs av en salesmanager för 

att kunna agera framgångsrikt vid interkulturella möten i en global affärsvärld. De 

kompetenser en salesmanager behöver besitta är många och varierande, dock redogör 

teorin för tre huvudsakliga kapital för att uppnå ett globalt tankesätt för yrkesrollen. 

Empirin har bevisat att inom det intellektuella kapitalet är varken kulturell, teknisk eller 

språkkunskap avgörande. Den viktigaste kunskapen är allmänbildning, som kan 

kompensera brister i de andra delarna av det intellektuella kapitalet.  

 

Av empirin framgick det även att det psykologiska och sociala kapitalet är viktiga. 

Tillkommer gör även medvetenheten om den egna kulturen, varav vi kan konstatera att 

medvetenhet om den egna kulturen är det första steget inom interkulturell kompetens 

och att de tre kapitalen som teorin redogör för, tydligt sammanfaller med interkulturella 

kommunikationskompetenser, varav motivation att kommunicera, lämplig kulturell 

kunskap, lämpliga kommunikativa färdigheter, sensitivitet och karaktärframställning är 

fem ytterligare kompetenser för framgångsrik interkulturell interaktion. För att besvara 

vår andra delfråga kan vi därmed dra slutsatsen att de kompetenser som krävs av en 

salesmanager är detsamma som krävs av en interkulturellt kompetent person. För att 

vara och förbli en framgångsrik global manager måste man därmed vara interkulturellt 

kompetent och fungera väl i en ständigt föränderlig affärsvärld. 

 

(HF) Vår huvudfråga behandlar hur en salesmanagers kompetenser påverkar dennes 

förmåga att hantera de kulturskillnader som denne möter vid internationell försäljning. 

Teorin framhäver vikten av att inneha medvetenhet om kulturella skillnader innan dessa 

kan hanteras och att det huvudsakligen finns tre sätt att hantera kulturella skillnader på 

via: acceptans, anpassning och integration. Den empiriska studien visar att 

salesmanagerna har olika kompetenser som påverkar medvetenheten om och förmågan 

att hantera kulturella skillnader. 
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Första steget (se Modell 5, Box 1) mot att hantera kulturskillnader är att inneha 

medvetenhet om dessa. Medvetenhet av kulturella skillnader, men främst inom det yttre 

lagret, påverkas av det intellektuella kapitalet och lämplig kulturell kunskap som då 

utgör det första steget mot interkulturell kompetens. Det andra steget (se Modell 5,    

box 2) är att uppnå en acceptans av de upplevda skillnaderna. I det stadiet tillkommer 

även aspekter ur kommunikativa färdigheter samt det psykologiska kapitalet.  

 

Det slutgiltiga steget (se Modell 5, box 3) är att uppnå anpassning av kulturskillnaderna. 

För att nå detta stadium krävs både medvetenhet av kulturella skillnader, en acceptans 

av dem men även vetskap om det mellersta och inre lagren av kultur. För att uppnå 

detta stadium krävs kompetenser så som socialt kapital, motivation, kompletta 

kommunikativa färdigheter, sensitivitet och en positiv karaktärsframställning. I detta 

stadium kan kulturskillnader hanteras på ett framgångsrikt sätt genom att anpassas till. 

Vidare är stadiet integration inte att eftersträva. 

 

 

Modell 5 Slutsatssyntes 

Därav kan vi dra slutsatsen att salesmanagers förmåga att hantera kulturella skillnader 

påverkas av dennes kompetenser i hög grad. Vilken sorts, antal och grad av 

kompetenser salesmanagern besitter, påverkar dennes medvetenhet av och förmåga att 

hantera de kulturella skillnader som uppstår vid interkulturella möten genom antingen 

acceptans eller anpassning. Detta har i längden en inverkan på hur deras försäljning 

samt upprätthållande av internationella affärsrelationer går till; två avgörande aspekter 

för att lyckas på den internationella marknaden som en salesmanager. 



Affärsvärldens kameleont  Johansson & Terzić (2013)  

63 
 

6.2 Praktiska rekommendationer 

      Följande rekommendationer till företaget är centrala då företaget bör bistå 

salesmanagerna på det anpassade stadiet. Endast på så vis kommer de i längden att 

utveckla sina interkulturella kompetenser och kommunikationen med företagets kunder 

och klienter för att bli mer framgångsrikt. 

 

Företaget bör delge ett tydligt ställningstagande i en framstående etisk referensram, då 

de ofta kan vara till stöd för salesmanagers i interaktion med andra kulturer. Denne bör 

ha möjlighet att luta sig tillbaka på sådana referensramar, så att de inte blir lämnade åt 

sig själv. Detta kan i längden bidra till en ökad självsäkerhet hos salesmanagern men 

även gynna företagets anseende. Till detta bör tillkomma utbildning av salesmanagerna, 

dock där fokus läggs på rätt kompetenser. Exempelvis bör fokus inte läggas på 

språkkunskaper eller specifika kulturella kunskaper. Istället bör företaget erbjuda 

utbildning i interkulturell kunskap och bygga på en karaktär som fungerar generellt då 

en högre anpassningsförmåga bättre kan hantera en större variation av kulturer. Detta 

kan åstadkommas genom seminarium eller föreläsningar där anställda och 

internationella klienter får delge sin syn på vad de anser vara viktigt för att nå en bättre 

kommunikation och ett växande förhållningssätt gentemot företaget och dess 

salesmanagers. Detta är något som bör arrangeras mer frekvent.  

 

6.3 Teoretiskt bidrag 
Hittills har större delen av teorin inom management lagt fokus på den interna ledaren 

och organisatoriska svårigheter eller den generella managerns roll för företaget, dock 

har vi med denna studie kunnat konstatera att även salesmanagern har en avgörande roll 

i företaget. Salesmanagern är inte bara försäljaren av varor, utan även den som 

upprätthåller företagets affärsrelationer och är företagets ansikte utåt. I en växande, 

globaliserad affärsvärld ökar behovet av kompetenta salesmanagers, som kan hantera 

interkulturella möten allt mer avgörande för företags framgång. Därför anser vi att det 

är av största vikt att utveckla teorier inom ämnet för att bättre fastställa och förstå vilka 

kompetenser som krävs och hur en salesmanager på ett smidigt sätt kan fortskrida i sitt 

företagande. Av den anledning kan vi framhäva att vår studies huvudsakliga teoretiska 

implikation är identifikationen av det forskningsgap som för nuvarande finns i fältet. 

Vår studie har även lett till en påbörjad identifikation av de kompetenser som är viktiga 

att inneha för en kompetent hantering av de kulturella skillnader som kan uppstå i 
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interkulturella möten - dock bör dessa utforskas mer för att ytterligare bekräftas. De 

teorier vår studie även bidrar till är Javidan och Walkers (2012) studie kring ett globalt 

tankesätt där vi förklarar relevansen av de olika kapitalen, där vi kunde konstatera att 

det sociala kapitalet, tätt följt av det psykologiska kapitalet var mest betydelsefullt. Vi 

har även identifierat vilka av Trompenaar och Hampden-Turners (1998) och House 

m.fl. (2002) dimensioner som är av störst vikt - nämligen det inre lagret - då de övriga 

kulturella lagren inte framställer några större problem. 

 

6.3 Rekommendationer för framtida forskning 
På grund av globaliseringen stöter även personer som stannar inom sitt lands gränser på 

interkulturella möten. Särskilt salesmanagerns är i konstant kontakt med främmande 

kulturer. Därför anser vi att denna fråga är viktig att forska vidare kring, då vi anser att 

ett stort fokus har lagts på vilka skillnader som finns men att hantering av dessa bör 

utvecklas vidare på en global, makro och mikro nivå, då interkulturella skillnader berör 

de flesta människor i världen. Den här studien har bidragit med kunskap inte bara för 

forskare utan för salesmanagers på internationella företag som vistas i interkulturella 

affärssammanhang. Trots detta, bör det gap vi anser oss ha funnit fyllas mer extensivt, i 

en utökad, framtida forskning, eftersom salesmanagerna är ett viktigt verktyg både för 

företaget men även för framtida utveckling av affärsvärlden och vidare 

sammankoppling av världens kulturer. 

 

Framtida forsknings skulle förslagsvis kunna nyttja sig av de variabler vi tagit fram med 

vår kvalitativa studie och översätta dessa till kvantitativt mätningsbara variabler - något 

som skulle kunna öka insikten inom detta ämne. En aspekt som bör forskas vidare inom 

är i vilken utsträckning de olika kompetenser och kapitalen påverkar förmågan att 

hantera kulturella skillnader sett i relation till varandra, för att på så vis framställa 

tydligare vilka av dessa som är mest oumbärliga för salesmanagers och vilka som det 

mest bör investeras i. En sådan kvantitativ studie skulle kunna utföras på olika företag i 

olika branscher för att bättre fylla forskningsgapet vi identifierat med vår studie. 
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BILAGA 1 
 

Intervjuguide Salesmanager NORDEN Machinery AB  

Namn: 

Titel: 

Ansvarsområden (regioner): 

Antal år på nuvarande position: 

Totalt antal år inom NORDEN: 

_____________________________________________________________________ 

 

1.      SALESMANAGEMENT 

(a) Vad har du för utbildning? 

 

(b) Vilka arbetsuppgifter innebär er roll? 

 

(c) Varför har ni ansvar för just dessa regioner? 

 

(d) Uppskattningsvis hur många dagar/år spenderar ni på era utländska marknader? 

 

(e) Vilka språkkunskaper har ni? 

 

I) Hur viktigt är det att kunna det lokala språket? 

 

(f) Vilken erfarenhet har ni av utlandsstudier/arbete/etc.? 

 

I) Hur mycket internationellt arbete utförde du innan Norden? 

 

(g) Vad gör er till en bra salesmanager i just dessa regioner? 

 

(h) Hur definierar ni ett internationellt framgångsrikt möte? 

I) Vilka färdigheter känner ni i dessa situationer har varit mest bidragande till 

denna framgång? 

 

 

2.      KULTUR OCH KULTURSKILLNADER 

(a) Märker ni av skillnader när det gäller synliga kulturella skillnader (eg. språk, mat, 

klädstil, mat, musik, byggnader)? 

          I) Hur mycket anpassar ni er till dessa? 

  

(b) Märker ni av skillnader när det gäller normer och värderingar (eg. bemötande, 

attityder och beteende)? 

 

 I) Hur mycket anpassar ni er till dessa? 



Affärsvärldens kameleont  Johansson & Terzić (2013)  

72 
 

 

 II) Har ni någon gång “brutit” mot en norm? Hur togs det emot (eg. social 

sanktion)? 

 

 

(c) Märker ni av skillnader när det gäller hur man gör affärer? 

 I) Skiljer sig tidssynen åt (eg. punktlighet, hur snabbt ni gör affärer, multi-

tasking)? 

 II) Hur viktig är den personliga relationen vid förhandlingar i förhållande till att 

samtidigt vara neutral? Hur hanteras detta? 

 III) Hur viktigt är det i de andra kulturerna upplever du, att arbeta som ett team 

jämfört med att arbeta individuellt?  

 

 

(d) Hur upplever ni att den andra kulturen hanterar jämställdhet (eg. ålder, kön, 

kontakter)? 

 

(e) Hur medveten är ni om er egen kultur i möten med andra kulturer? 

 

 

3.      INTERKULTURELL KOMMUNIKATIONS KOMPETENS 

(a) Vilka färdigheter använder du dig av/är viktigast för att kommunicera väl? (eg. 

uttryck, kroppsspråk, tal, språkkunskaper, lyssna, observera, analysera och tolka)?  

 

 

(b) Hur viktigt är det med icke-verbal kommunikation, (eg. kroppsspråk, tidsskillnad, 

uppförande)? 

 

(c) Hur bra är de ni möter på att kommunicera?  

 

(d) Hur mycket beslutsfattande hanterar ni när ni är utomlands?  

I) Förlitar sig företaget på er som individer att ta beslut, eller faller ni tillbaka på 

företaget och dess arbetslag? 

 

 

(e) Vilka är era personliga styrkor (eg. öppen, självkritisk, självsäkerhet, ödmjuk etc.)? 

 

(f) Hur upplever ni att arbeta i nya kulturer?  

I) Upplever ni stress och oro?  

II) Hur hanteras dessa faktorer? 

 

(g) Vilken attityd framställer du dig själv med vid kundmöten? 

 

(h) Hur förbereder du dig innan mötet/hur inhämtar du information?  

I) Hur viktig är förkunskapen om de olika kulturerna anser ni? 

II) Hur viktigt är det att ha vetskap om aktuella händelser samt att vara påläst om 

industrin utomlands? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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