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ABSTRACT 

 

Title: the Power distance star – A study on how cultural power distance affects the business 

relation between Japanese and multinational companies 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Therese Elofsson and Anna Nyström 

Supervisor: Jens Eklinder Frick and Jonas Molin 

Date: 2015 - January 

Aim: The purpose of this study is to compile available research regarding the cultural aspect 

power distance, as it is being displayed and handled in business-relations between Japanese and 

multicultural business contacts. The culture in Japan differs from the culture in the western world 

and several companies testify that the Japanese market is difficult to act and expand upon. This 

study aims to provide explanations to these difficulties from a power distance perspective.  

Method: This study has compiled the theoretical knowledge and research in a model called “the 

Power distance Star” (Figure 1), which is created and designed for this purpose. The theoretical 

model has been tested empirically through qualitative interviews with businessmen from Sweden 

and Japan. The model contains three sequential steps in the business relationship, from the first 

impression to a long-term relationship, as well as two independent aspects; conflict-management 

and decision-making. The model forms the structure for the theoretical and empirical chapters 

and the results and findings are discussed in a concluding analysis. 

Result and Conclusions: The results show that theoretical research and empirical data conforms 

in most ways, though theory fails to address and mediate the importance of some of the more 

abstract areas, like how to communicate. Information regarding manners and habits that may 

seem un-academic or prosaic is often omitted from academic research, although our empirical 

research stresses them as crucial for business-making in Japan. The study concludes that several 

aspects of Japanese behavior and tradition may seem odd if one does not understand the 

underlying reason to why Japanese behave the way they do. 

Suggestions for future research: This study has not taken into account the potential biases and 

anomalies caused by female interaction. Thus, it would be interesting to empirically test the 

Power distance Star on a company where some of the interviewees are female, to see if their 

experiences of power distance in Japanese-related businesses differ from that of our male 

respondents. It would also be interesting to conduct a study on power distance from the Japanese 

perspective where a high level of power distance would be the outset and standard throughout the 

complete study. Suggestions for future research and discussions regarding present gaps in 

academic research are presented in the analysis. 

Contribution of the thesis: The contribution of this study is that it has compiled available 

academic research regarding power distance into a model that easily and transparently explains 

and addresses the importance of some prosaic actions and traditions that the Japanese have. 

Key words: Power distance, Japan, Communication, Culture 

 

 



    

 

III 

Sammanfattning 

Titel: Maktdistansstjärnan – En studie om hur kulturell maktdistans påverkar affärsrelationen 

mellan japanska och multinationella företag 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Therese Elofsson och Anna Nyström 

Handledare: Jens Eklinder Frick och Jonas Molin 

Datum: 2015– januari 

Syfte: Syftet med studien har varit att sammanställa forskning rörande den kulturella aspekten 

maktdistans såsom den uttrycks och hanteras i affärsrelationer mellan japanska och multinationella 

företagsparter. Kulturen ser olika ut i Japan och västvärlden och ett flertal företag vittnar om att den 

japanska marknaden är svår att agera och växa på. Den här studien söker svar på anledningarna till 

detta utifrån ett maktdistansperspektiv.  

Metod: Studien har sammanställt den teoretiska forskningen i den nyskapade syntesmodellen 

Maktdistansstjärnan (Figur 1) vilken sedan testats empiriskt genom kvalitativa intervjuer med 

affärsmän från Sverige och Japan. Modellen innefattar tre sekventiella steg från första intrycket till 

en långsiktig relation samt två fristående aspekter, konflikthantering och beslutsfattande. Både 

teoretiska och empiriska data presenteras utifrån modellens struktur och sammanförs sedan i en 

diskussionsanalys.  

Resultat & slutsats: Resultatet visar att teori och empiri överensstämmer i de flesta fall, men att 

teorin misslyckas med att fånga upp och förmedla betydelsen av en del abstrakta och svårforskade 

områden som till exempel hur man kommunicerar. Information som kan anses vara trivial och 

vardaglig har vi inte funnit mycket akademisk forskning om, vår empiriska undersökning visar dock 

att kunskap om även dessa aspekter är nödvändiga vid affärer med japanska företag. Studien visar 

att flertalet aspekter angående japaners beteende och traditioner kan uppfattas som ologiska och 

udda om man inte har kunskap om dess bakomliggande innebörd.  

Förslag till fortsatt forskning: Den här studien har inte tagit hänsyn till eventuella kvinnliga bias 

och skillnader vilket innebär att forskning rörande hur kvinnor upplever maktdistans i affärer med 

Japan vore intressant att studera. Vidare skulle det vara möjligt att studera maktdistans mellan 

japaner och västerlänningar ur ett omvänt perspektiv, det vill säga med det japanska tankesättet som 

utgångspunkt. Ytterligare förslag på vidarestudier och forskningshål diskuteras i analysen. 

Uppsatsens bidrag: Studies bidrag är att den sammanställt forskningen rörande maktdistans i en 

lättöverskådlig modell samt att den förklarar och belyser vikten av en del vardagliga handlingar och 

traditioner som japaner har. 

 

Nyckelord: Maktdistans, Japan, Kommunikation, Kultur 

 

  



    

 

IV 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .......................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ........................................................................................................................................... 4 

1.3 Avgränsningar ............................................................................................................................ 4 

2. Metod ............................................................................................................................................... 6 

2.1 Studiens genomförande .............................................................................................................. 6 

2.2 Övergripande metodval .............................................................................................................. 6 

2.3 Teoretisk forskningsansats ......................................................................................................... 7 

2.3.1 Hermeneutik ..................................................................................................................................... 7 

2.3.2 Deduktiv ansats................................................................................................................................. 7 

2.3.3 Kvalitativ metod ............................................................................................................................... 7 

2.4 Praktiskt tillvägagångssätt.......................................................................................................... 8 

2.4.1 Datainsamling ................................................................................................................................... 8 

2.4.2 Urvalmetod ....................................................................................................................................... 9 

2.5 Empiriska intervjuer ................................................................................................................. 10 

2.5.1 Val av företag ................................................................................................................................. 11 

2.5.2 Transkribering ................................................................................................................................ 12 

2.5.3 Bortfall ............................................................................................................................................ 13 

2.6 Teoretisk syntes........................................................................................................................ 13 

3. Teoretisk referensram .................................................................................................................... 16 

3.1 Vad är kultur?........................................................................................................................... 16 

3.1.1 Definition av kultur ........................................................................................................................ 17 

3.2 Konfucianism ........................................................................................................................... 18 

3.3 Kulturdimensioner ................................................................................................................... 19 

3.4 Maktdistans .............................................................................................................................. 20 

3.4.1 Att “tappa ansiktet” ........................................................................................................................ 21 

3.5 Kritik mot Hofstede ................................................................................................................. 22 

3.6 Kopplingen mellan maktdistans, kollektivism och konfucianism ........................................... 24 

3.7 Maktdistansstjärnan ................................................................................................................. 25 

3.7.1 Hur Maktdistansstjärnan ska utläsas ............................................................................................... 26 

4. Maktdistansstjärnan i Japan ........................................................................................................... 29 

4.1 Basen ........................................................................................................................................ 29 

4.1.1 Tvärkulturella samarbeten .............................................................................................................. 29 

4.1.2 Grupplojalitet .................................................................................................................................. 30 



    

 

V 

4.1.3 Första intrycket ............................................................................................................................... 30 

4.2 Rummet .................................................................................................................................... 31 

4.2.1 Status och hälsningar ...................................................................................................................... 31 

4.2.2 Kommunikation .............................................................................................................................. 32 

4.2.3 Indirekt kommunikation ................................................................................................................. 34 

4.3 Livet ......................................................................................................................................... 35 

4.3.1 Wa ................................................................................................................................................... 35 

4.3.2 Lojalitet och förtroende .................................................................................................................. 35 

4.3.3 Personlig kontakt ............................................................................................................................ 37 

4.3.4 Grupptillhörighet ............................................................................................................................ 37 

4.3.5 Informella aspekter ......................................................................................................................... 38 

4.3.6 Gåvor .............................................................................................................................................. 38 

4.3.7 Sociala kontakter ............................................................................................................................ 39 

4.4 Pennan ...................................................................................................................................... 40 

4.4.1 Beslutsprocessen ............................................................................................................................. 40 

4.4.2 Kontrakt .......................................................................................................................................... 41 

4.5 Bråket ....................................................................................................................................... 42 

4.5.1 Vad är en konflikt? ......................................................................................................................... 42 

4.5.2 Konflikthantering............................................................................................................................ 42 

4.5.3 Synen på sanning ............................................................................................................................ 43 

5. Citeringsanalys ............................................................................................................................... 44 

5.1 Bakgrund: citeringsanalys ........................................................................................................ 44 

5.2 Resultat: citeringsanalys .......................................................................................................... 44 

5.3 Citeringsanalys av modellens grundaspekter ........................................................................... 45 

6. Empiri............................................................................................................................................. 47 

6.1 Bakgrund: Empiri ..................................................................................................................... 47 

6.2 Presentation av de medverkande .............................................................................................. 47 

6.3 Basen ........................................................................................................................................ 48 

6.3.1 Inför mötet ...................................................................................................................................... 48 

6.3.2 Hierarki ........................................................................................................................................... 49 

6.3.3 Första intrycket ............................................................................................................................... 51 

6.4 Rummet .................................................................................................................................... 52 

6.4.1 Status och hälsningar ...................................................................................................................... 52 

6.4.2 Under mötet .................................................................................................................................... 53 

6.4.3 Kommunikation .............................................................................................................................. 54 

6.4.4 Indirekt kommunikation ................................................................................................................. 56 



    

 

VI 

6.5 Livet ......................................................................................................................................... 57 

6.5.1 Samarbete ....................................................................................................................................... 57 

6.5.2 Bygga relationer ............................................................................................................................. 58 

6.5.3 “Efter fem” – relationer .................................................................................................................. 60 

6.5.4 Ålder och förtroende ....................................................................................................................... 61 

6.5.5 Gåvor .............................................................................................................................................. 61 

6.5.6 Kontakt ........................................................................................................................................... 62 

6.6 Pennan ...................................................................................................................................... 63 

6.6.1 Beslutsprocessen ............................................................................................................................. 63 

6.6.2 Kontrakt .......................................................................................................................................... 63 

6.7 Bråket ....................................................................................................................................... 64 

6.7.1 Konflikthantering............................................................................................................................ 64 

6.7.2 Praktisk problemlösning ................................................................................................................. 65 

6.7.3 “Efter fem” - konflikthantering ...................................................................................................... 66 

7. Analys ............................................................................................................................................ 67 

7.1 Maktdistansstjärnans relevans .................................................................................................. 67 

7.2 Skillnader mellan teori och empiri ........................................................................................... 68 

7.2.1 Övriga vidarestudier ....................................................................................................................... 73 

8. Slutsats ........................................................................................................................................... 74 

 

Referenslista ....................................................................................................................................... 76 

Muntliga referenser ........................................................................................................................ 82 

Bilaga 1: Intervjuguider ..................................................................................................................... 83 

Bilaga 1a: Svenska ......................................................................................................................... 83 

Bilaga 1b: Engelska ....................................................................................................................... 87 

Bilaga 2: Befolkningsstatistik i Pakistan ........................................................................................... 89 

Bilaga 3: Underlag till citeringsanalysen ........................................................................................... 90 

 

 

  



Maktdistansstjärnan  Therese Elofsson, 741126 

  Anna Nyström, 840603 

  

 

1 

1. Inledning 

I det inledande avsnittet presenterar vi bakgrunden till det valda forskningsområdet. Vi kommer 

därefter presentera syftet med den genomförda studien och avsnittet avslutas med studiens 

avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund  

Globaliseringen på affärsmarknaden har lett till ett ökat antal företag som konkurrerar på områden 

långt borta från sina traditionella marknader, både geografiskt och kulturellt (Franke & Nadler, 

2008). Dessa nya marknader och deras tillhörande affärsrelationer innebär möten med kunder, 

anställda och leverantörer som har olika uppfattningar om vad som är rätt och fel (Franke & Nadler, 

2008). 

 

Japan är världens tredje största ekonomi (Polastri, 2013) och landet är välkänt för sina 

affärsrelationer (von Mandach, 2014). Enligt Wirian, Heus, Goossens och van der Wal (2012, s. 68) 

är Japan ett tilltalande land att göra affärer med tack vare sin starka produktionskapacitet och 

välutbildade befolkning. Den japanska marknaden beskrivs vidare av Uzama (2009) som en öppen 

marknad med låga tullavgifter och inga hinder i vad utlänningar får köpa eller äga i landet. Däremot 

finns ett flertal mindre synliga hinder som till exempel kulturella olikheter, lagstiftningar och 

samarbeten ämnade att gynna de inhemska företagen (Uzama, 2009).  

 

Studier har visat att långsiktiga, tvärkulturella relationer bygger på god förståelse för sociala och 

kulturella olikheter (Nardon & Steers, 2008). För att lyckas i multikulturella samarbeten och affärer 

gäller det att alla parter är medvetna om, och kan hantera kulturella likheter och olikheter mellan de 

inblandade länderna (Zhang & Steele, 2012; Meyer et al., 2011; Walsh & Bartikowski, 2013; 

Engelen & Brettel, 2011). Skillnader i språk är en liten del av problemet, istället är det strukturella 

problem som grundar sig i förståelse, värderingar, traditioner, sociala roller och koder som utgör 

svårigheter (Nardon & Steers, 2007; Williams et al., 1998; med flera).  

 

Internationella företag möter ofta den japanska marknaden utifrån analyser skrivna från ett 

västerländskt perspektiv (Uzama, 2009). När preferenserna mellan japanska och västerländska 

kunder skiljer sig åt hjälper det därför inte att företagen är redo för etablering på en främmande 

marknad, samt har både resurser och gott rykte, om de inte är förberedda och insatta i kulturella 
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skillnader (Uzama, 2009; Lee & Trim, 2008). Nedan följer exempel på företag inom skilda 

affärsområden, som var för sig lyckats etablera sig i andra länder, men som inte fått fäste i en stark 

ekonomi som Japan. 

 

IKEA öppnade sitt första varuhus i Japan 1974, men fick stänga ner det igen redan 1986 på grund 

av bristande lönsamhet (Nylén, 2012). I slutet av 90-talet gick den multinationella snabbmatskedjan 

Burger King samma öde till mötes och lämnade den japanska marknaden, vilken i sin tur följdes av 

auktionssiten Ebays tillbakadragande några år senare (Uzama, 2009). Exemplen ovan är inte unika. 

Sephora, Tesco, Starbucks, McDonalds, Wal-Mart och Carrefour är fler exempel på internationella 

företagskedjor som har “misslyckats” på den japanska marknaden, antingen helt och tvingats lämna 

landet eller så har de svårt att etablera sig och dras med sviktande kundunderlag och/eller låga 

vinster (Uzama, 2009). Under senare år har bland annat IKEA och Ebay återetablerat sig på den 

japanska marknaden och nu verkar det som att det går bättre (Nylén, 2012; Ryderstedt, 2006). Den 

japanske IKEA chefen Kullberg kallar satsningen på 70-talet för ett komplett misslyckande och 

menar att ingen av parterna ”var redo för den andra”, men att IKEA nu har anpassat både sortiment 

och bemötande för att matcha de japanska kundernas önskemål (Ryderstedt, 2006). 

 

Liksom Vanhée, Dignum och Ferbe (2014) undrar vi varför en del organisationer och företag lyckas 

och andra inte. Stora koncerner som till exempel IKEA och Ebay har haft resurser att lösa praktiska 

problem men ändå misslyckats (Uzama, 2009). Kullberg (Ryderstedt, 2006) och flertalet 

samhällsforskare (Hofstede, 1991; Uzama, 2009; m.fl.) anser att problemen i internationella 

affärssamarbeten ofta ligger i att förstå den andra partens kulturella bakgrund och motiv. Kultur 

beskrivs som ett kraftfullt verktyg som formar individernas motivation, livsstil och produktval samt 

ger riktlinjer för hur man ska agera, interagera och socialisera i olika situationer (Singh, Zhao & Hu, 

2005). Således är det viktigt att företag som gör affärer med företag eller personer från andra länder 

och kulturer har förståelse för den kulturella kontexten och hur den påverkar den andra partens val 

och livsstil (Triandis 1993; House, Javidan, Hanges & Dorfman, 2002). Ebay, IKEA och de andra 

exempelföretagen ovan verkar inte ha förstått sig på den nya marknaden och de japanska kunderna 

med annorlunda preferenser än de europeiska (Uzama, 2009). Vi har därför valt att fokusera på de 

kulturella aspekterna snarare än tekniska, organisatoriska eller ekonomiska. 

 

Holländaren Geert Hofstede är en av de mest framstående forskarna rörande kulturella frågor inom 

marknadsföring och det var hans nyskapande klassifikation av kulturtyper och ranking av länder på 

70-talet som kom att bli den mest kända och använda inom den akademiska världen, även om det 
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finns fler (Hofstede, 1980; Singh et al., 2005; Javidan & House, 2002; Fang, 2003; Smith, 2002; 

Kirkman, Lowe & Gibson, 2006 m.fl.). Det finns idag sex aspekter som ingår i Hofstedes 

kulturdimensionsteori; Osäkerhetsundvikande, Maktdistans, Individualism/Kollektivism, 

Maskulinitet/Feminitet, Tidsorientering och Eftergivenhet/Återhållsamhet (Hofstede, 1980; 1984; 

1991; Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008, s. 797 f.; Barkema & Vermeulen, 1997; Bond, 

1988; Bond & Hofstede, 1991; Minkov & Hofstede, 2011). När aspekterna först presenterades för 

den internationella företagsvärlden fick de ett enormt genomslag, både teoretiskt och metodiskt och 

de används fortfarande i hög utsträckning (Javidan & House, 2002; Littrell, 2012; Yoshida, 

Yashirob & Suzukic, 2013). Eftersom det är snart fyrtio år sedan Hofstede påbörjade sin forskning 

finns det en risk att den skulle kunna ses som förlegad och inaktuell. Kultur är dock ett 

ämnesområde som förändras långsamt och Hofstede har kontinuerligt fortsatt att utveckla sin 

forskning, vilket gör den relevant och valid även idag (Smith, 2002; Kirkman et al., 2006 m. fl.). 

 

I den här studien kommer vi främst att fokusera på Hofstedes aspekt maktdistans där Japan har 54 

poäng av maximalt 100 på indexlistan över maktdistans (som är en del av Hofstedes 

kulturdimensionsindex) (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010; 2011, s. 81 f.). Maktdistans handlar 

om i vilken grad invånarna i ett land hanterar och accepterar det faktum att människor är olika och 

därmed har olika makt och möjlighet att påverka (Hofstede, 1991, s. 36). Ofta tar sig olikheterna i 

makt uttryck som hierarkier och andra sociala mönster vilka kan vara svåra att tolka för 

utomstående individer med vana av låg maktdistans, till exempel de flesta europeiska länder 

(Hofstede, 1991; Hofstede et al., 2010; 2011). När personer med låg maktdistans inte förmår att se, 

tolka och förstå dessa mönster och traditioner får det som konsekvens att parten med hög 

maktdistans kan känna att dennes värderingar blir åsidosatta och ignorerade (Hofstede, 1991; 

Hofstede et al., 2010; 2011). Detta händer ibland när japanska och europeiska företag gör affärer 

med varandra (Uzama, 2009).   

 

Enligt Barkema och Vermeulen (1997) är 54 poäng av 100 lågt, och det låga resultatet på 

maktdistansindexet ger enligt dem inte någon större påverkan på internationella affärssamarbeten. 

Hofstede (Hofstede, 1991, s. 38; Oetzel, Ting-Toomey, Masumoto, Yokochi, Pan, Takai & Wilcox, 

2001) anser å andra sidan att Japan är ett land med hög maktdistans. Ur ett västerländskt perspektiv 

är 54 poäng relativt högt, Sverige har till exempel 31 och USA 40 av maximalt 100 poäng 

(Hofstede et al., 2011, s. 81 f.; de Mooij & Hofstede, 2002) och bevisligen har flera europeiska och 

amerikanska företag haft problem med etablering och tillväxt på den japanska marknaden (Uzama, 

2009), varför vi väljer att se det som en faktor värd att undersöka vidare.  
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Det är också viktigt att nämna att Japan är högst i världen på maskulinitet med 95 av maximalt 100 

poäng (Hofstede, 1994) vilket naturligtvis inverkar på företagsklimatet. Maskulinitet refererar till 

värderingar som är traditionellt maskulina, till exempel avancemang, förtjänster och erkänsla 

(Hofstede, 1991, s. 105). Japan har även höga poäng (92 av 100) i osäkerhetsundvikande och 

Wirian et al. (2012, s. 68) hävdar att japaner alltid har satsat på framgång genom säkerhet, snarare 

än genom att ta risker. Vi har ändå valt att utgå ifrån ett maktdistansperspektiv och för att redovisa 

våra resultat har vi utifrån befintlig forskning skapat den teoretiska syntesmodellen 

Maktdistansstjärnan (se Figur 1, s. 25) som på ett stegvis sätt presenterar och förklarar 

problematiken i internationella affärsrelationer med Japan. Modellen har testats empiriskt för att se 

om teorierna har relevans i praktiken. Fokus i studien ligger på maktdistans, men då dimensionen 

både påverkar och påverkas av andra aspekter kommer vi vidröra närliggande problematik. 

 

1.2 Syfte 

Utifrån presenterad bakgrund är syftet med studien att utifrån ett kulturellt perspektiv: 

Skildra hur multinationella företag hanterar skillnader i kulturell 

maktdistans i affärsrelationer med japanska företag  

 

1.3 Avgränsningar 

Hofstede (1991, s. 15), Uzama (2009), Barkema och Vermeulen (1997) med flera anser att det är 

svårt, om inte rent av omöjligt, att hitta forskning kring kultur som är helt kulturfri och inte är 

präglade av den som skrivit den. Rojas-Méndez, Murphy och Papadopoulos (2013) förklarar också 

att allt som skrivs och allt det vi läser är tolkat och tolkas av läsaren genom en “kulturell lins”. Det 

innebär att det inte finns någon objektiv information, utan allting tolkas och vinklas utifrån 

erfarenheter och den kulturella kontext som läsare och författare befinner sig i (Uzama, 2009; 

Barkema & Vermeulen, 1997). Hofstede (1991, s. 16) anser vidare att den som studerar kultur bör 

agera enligt det han kallar kulturell relativism, vilket innebär att forskaren inte värdebedömer när 

det handlar om samhällen eller grupper som är annorlunda än ens egen. Vi är medvetna om 

ovanstående problematik och har eftersträvat ett arbetssätt där vi utgår från ett objektivt 

förhållningssätt. 

 

I den här studien har vi medvetet sökt efter forskning av asiatiska författare för att få en komplett 

och opartisk teoretisk sammanställning. På grund av tillgängligt material är dock merparten av 

forskarna västerländska och vi har trots vår strävan inte lyckats undgå västerländsk bias. Således 
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kommer den här studien vara färgad av den kultur vi författare lever i (Jackson, 2013), trots att vi 

har eftersträvat en objektiv ansats. 

 

Hofstede (1991, s. 22; 2011, s. 41) anser vidare att forskare bör vara försiktiga när de genomför 

undersökningar om kulturella skillnader baserade på personers nationalitet, men menar samtidigt att 

det oftast är det enda praktiskt användbara kriteriet som kan användas som klassificering. Hofstede 

beskriver kultur som “den kollektiva mentala programmering som särskiljer de människor som 

tillhör en viss grupp eller kategori från andra” (Hofstede et al., 2011, s. 22), vilket innebär att 

kulturer och subkulturer inte har specifikt med geografiska områden att göra (Lee & Trim, 2008). 

Hofstede (1991, s. 22) förtydligar med att vare sig det stämmer eller inte tillskrivs medborgarna från 

olika länder kollektiva egenskaper och detta anser han är acceptabelt om det är ändamålsenligt. Att 

hitta fakta om nationer är också betydligt enklare att genomföra praktiskt än att finna forskning 

riktad mot och baserad på organiskt likartade samhällen (Hofstede, 1991, s.22). Trots att vi är 

medvetna om att det egentligen finns ett stort antal subkulturer och lokala avvikelser inom Japan 

och att nationell likriktighet inte är med verkligheten helt överensstämmande har vi därför, med 

stöd av Hofstedes argument, gjort ett aktivt val att se japaner som ett folk med en gemensam kultur. 

 

Vi har också valt att enbart titta på möten och relationer i Japan och kommer således inte diskutera 

huruvida det finns skillnader eller likheter om mötet äger rum i Japan eller någon annanstans i 

övriga världen, där motparten är på hemmaplan. 

 

Vi kommer inte heller att studera kvinnors roll i gruppen och affärsrelationen specifikt. Under 

arbetets gång har det framkommit att det eventuellt kan finnas skillnader mellan män och kvinnor i 

samarbetet med japaner, men vi har valt att inte fördjupa oss i dessa skillnader.  
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2. Metod 

Huvudsyftet med metodkapitlet är att ge en utförlig förklaring och beskrivning av upplägget för 

studien. I det här kapitlet redovisas de metoder och tillvägagångssätt som använts och vars avsikt 

är att besvara syftet samt möjliggöra för andra forskare att replikera studien. 

 

2.1 Studiens genomförande 

Vid arbetet av den här studien hade vi inledningsvis uppfattningen att vi ville studera den japanska 

kulturen då den skiljer sig markant från den västerländska. Vi ville vidare undersöka hur dessa 

kulturella skillnader påverkade affärer med japanska företag och valde att fokusera på aspekten 

maktdistans. I ett tidigt skede började vi skissa på en teoretisk modell för att kunna kategorisera och 

strukturera det teoretiska materialet och modellen ligger nu till grund för studiens teori- och 

empiriavsnitt. Syftet med modellen är att sammanställa rådande forskning om hur problemen och 

hanteringen av maktdistans ser ut, i en av författarna skapad syntes. Den teoretiska basen är 

kompletterad med kvalitativ empiri inhämtad från ett företag som arbetar på och med den japanska 

marknaden. Teorin behandlar således multinationella företag generellt, men studien och modellen 

testas enbart på ett exempelföretag.  

 

När den teoretiska basen var färdigställd och samlad i modellen genomfördes totalt nio intervjuer, 

åtta stycken med anställda på Seco Tools i Sverige och en på Seco Tools i Japan (se Bilaga 1). 

Syftet med intervjuerna var att se hur väl den teoretiska syntesen överensstämde med företagets 

empiriska situation. De empiriska resultaten sammanställdes utifrån modellens grundstruktur och 

kompletterades med nyfunna empiriska teman. Metodvalen presenteras och motiveras mer utförligt 

nedan samt att skapandet av modellen utvecklas. 

 

2.2 Övergripande metodval 

I vår studie har vi valt ett hermeneutiskt perspektiv eftersom syftet att skildra maktdistansens 

inverkan på affärsrelationer innefattar tolkningar och då lämpar sig hermeneutikens subjektiva 

ansats bäst (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s 157; Bryman & Bell, 2013, s. 567 ff.). Studien har ett 

deduktivt angreppssätt med utgångspunkt i befintlig teori, där vi genom analys av tidigare forskning 

gör en deskriptiv sammanställning av teorin kring maktdistansens inverkan på affärsrelationer. 

Empirin är genomförd utifrån ett kvalitativt arbetssätt i syfte att nå förståelse för affärsrelationerna 

på vårt specifika företag. 
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2.3 Teoretisk forskningsansats 

I det här avsnittet presenteras de teoretiska ansatser och utgångspunkter som använts i denna 

studie. Vi går igenom vår tolkning och tillämpning av hermeneutik, grundad teori, deduktion och 

kvalitativt arbetssätt. 

2.3.1 Hermeneutik  

Ordet hermeneutik kommer från det grekiska ordet för tolka: hermene’vein (Sohlberg & Sohlberg, 

2009, s. 246) vilket förklarar Patel och Davidssons (2011, s. 29) beskrivning av hermeneutiken som 

ett kvalitativt förståelse- och tolkningssystem. En hermeneutisk ansats är att föredra vid forskning 

som innehåller analys av texter (snarare än tolkning av tabeller och kvantitativa data) och vi har 

därför valt den hermeneutiska vetenskapstraditionen som utgångspunkt i denna studie. Vidare har vi 

utifrån befintlig forskning kategoriserat den inhämtade informationen och skapat en teorimodell 

som är giltig för det här specifika fallet. 

2.3.2 Deduktiv ansats 

Då studiens syfte är att utifrån det teoretiska begreppet maktdistans skildra och sammanställa 

befintlig forskning har vi utgått ifrån redan existerande teorier och data inom företagsekonomi samt 

samhällsvetenskap, vilket ger oss en deduktiv ansats. Under de här förutsättningarna förklarar 

Sohlberg och Sohlberg (2013, s. 143) vidare att deduktion är en sammanställning som leder till en 

slutsats. Deduktion kännetecknas enligt Patel och Davidsson (2011, s. 23) av att slutledningar om 

specifika ämnen dras utifrån allmänna principer och befintliga teorier. Bryman och Bell (2013, s. 

31) beskriver deduktion som en jämförelse mellan det teoretiska forskningsläget och empirin. Vi 

ämnar således sammanställa befintlig forskning i en modell för att klargöra det rådande 

forskningsläget rörande det kulturella begreppet maktdistans, för vidare empiriska jämförelser. 

2.3.3 Kvalitativ metod 

Vårt mål med studien har varit att införskaffa och förmedla djup förståelse för maktdistans och dess 

inverkan på affärsrelationer. Vi har därför valt att testa empirin genom ett kvalitativt arbetssätt och 

har genomfört nio intervjuer. Merriam (2011, s. 30 f.) förklarar att kvalitativ forskning är det som 

lämpar sig bäst när man söker förståelse och arbetar med tolkningar, jämfört med den kvantitativa 

forskningen som är mer fokuserad på att mäta verkligheten. Vidare beskriver Merriam (2011, s. 30 

f.) att inom kvalitativ forskning är målet att beskriva, upptäcka och skapa förståelse.  

 

Att arbeta utifrån ett kvalitativt perspektiv innebär en viss risk för att den empiriska information 

som framkommer inte är representativ för hela populationen (Denscombe, 2009, s. 399). Det är 
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dock inget vi behöver ta hänsyn till då vi utgår från ett hermeneutiskt perspektiv och söker 

djupgående förståelse snarare än allmängiltig sanning. Istället har vi strävat efter att uppfylla Guba 

och Lincolns kvalitetskriterier gällande kvalitativ forskning, vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet, konfirmering/bekräftelse och äkthet (Bryman & Bell, 2013, s. 402). För att uppfylla 

dessa kriterier har vi strävat efter att göra noggranna urval av teoretisk data samt sökt 

kompletterande information från flera källor rörande varje aspekt av begreppet maktdistans. I vårt 

empiriska datainsamlande har vi intervjuat personer på olika positioner samt både svenskar och en 

japan, för att få en så bred uppfattning som möjligt om Seco Tools arbete och de kulturella 

skillnader de upplever. Slutligen har vi försökt att noggrant beskriva varje steg i processen för att 

möjliggöra för läsare att förstå, men också kunna repetera studien på andra företag om så önskas. 

 

Vidare håller vi med Bryman och Bell (2013, s. 391 f.) om att kvalitativa intervjuer är bäst när man 

söker förståelse för ett problematiskt ämnesområde och att en kvalitativ metod fyller sitt syfte bättre 

än vad kvantitativa data som till exempel enkäter skulle göra. Fördelarna med intervjuer jämfört 

med kvantitativa metoder är bland annat att de är detaljerade och rymmer tolkningsmån samt att det 

är lättare att undvika missförstånd genom att direkt vid intervjutillfället följa upp frågor och reda ut 

oklarheter (Denscombe, 2009, s. 399; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 99). Vi anser också 

att i relationer med människor finns inget generellt rätt eller fel och därför är det bättre att skapa 

grundläggande förståelse för problematiken så att varje enskild situation kan förstås och bemötas 

utifrån dess unika förutsättningar. 

 

2.4 Praktiskt tillvägagångssätt 

Här presenteras de praktiska tillvägagångssätt och metoder som använts i studien. Primär och 

sekundärdata, urvalsmetod, intervjuer samt val av företag diskuteras samt att den teoretiska 

syntesmodellen presenteras.  

2.4.1 Datainsamling 

I denna studie har det använts både primär (förstahands) och sekundär (andrahands) data. Vid 

inhämtningen av sekundär data, det vill säga data sammanställd av någon annan än oss författare 

(Patel & Davidsson, 2011, s. 69), har vi gjort ett noggrant och selektivt urval om vilket teoretiskt 

material som ska användas. De sekundärdata som använts är framförallt böcker samt vetenskapliga 

artiklar inhämtade via Google scholar, Discovery, Science direct, Emerald insight och liknande 

databaser och samsökningstjänster. Vi har genomfört våra sökningar på engelska, med ord som till 

exempel: Power distance, Hofstede, Japan*, culture och liknande. Ytterligare vetenskapliga artiklar 
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har därtill hittats genom att följa hänvisningar och referenser från redan inhämtade artiklar. Således 

kan en del av artiklarna i studien tyckas gamla men då de ofta är originalundersökningarna till de 

begrepp och fakta som används idag ser vi inte det som ett problem. Kultur är ett ämne som inte 

ändras med samma hastighet som många andra ämnen inom den företagsekonomiska grenen och de 

använda artiklarnas tillförlitlighet är fortfarande hög och innehållet relevant (Hofstede, 1991, s. 15; 

Kirkman et al., 2006; Maleki & Jong, 2014). Informationen till studien har främst inhämtats från det 

företagsekonomiska forskningsfältet, men i vissa sakfrågor har andra artiklar och böcker 

använts.  Totalt har vi använt oss av drygt 120 artiklar och böcker vilka förhoppningsvis ger en 

relativt komplett bild av maktdistansens inverkan på affärsrelationer mellan japanska och 

multinationella företag. 

 

Primär data är förstahandsinformation inhämtad av författarna (Patel & Davidsson, 2011, s. 69). I 

den här studien handlar det om de intervjuer vi genomfört med anställda på Seco Tools i Sverige 

och Japan. Intervjuerna har skett muntligt, både ansikte mot ansikte och via telefon, samt skriftligt 

via e-post. Vi utvecklar tillvägagångssättet i styckena; 2.4.2 Urvalsmetod och 2.5 Empiriska 

intervjuer. 

2.4.2 Urvalmetod 

I denna studie har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval gällande vilket företag vi valt undersöka i 

vår empiri (Denscombe, 2009, s. 39; Bryman & Bell, 2013, s. 205). Det innebär att vi valt ett 

företag, Seco Tools Sverige, där vi hade kontakter sen tidigare, men som samtidigt matchade våra 

kriterier om arbete på den japanska marknaden. Denscombe (2009, s. 39) anser att metoden kan 

tyda på en lättjefull inställning till arbetet, då god forskning inte väljer ut sina studieobjekt utifrån 

vilka som är enklast att nå, utan av skäl som hänger samman med ämnet som studeras. I detta fall 

överensstämde dock lättillgänglighet och ämne. Mot bakgrund av detta ser vi bekvämlighetsurvalet 

som en rimlig urvalsmetod i förhållande till de resurser vi har gällande tid och pengar (Denscombe, 

2009, s. 39). 

 

Vidare har vi i studien använt oss av ett icke-sannolikhetsurval vid val av respondenter, närmare 

bestämt det Bryman och Bell (2013, s. 204 ff.) kallar snöbolls- eller kedjeurval. Urvalsmetoden 

innebär att vi som författare initialt tagit kontakt med ett mindre antal individer som varit relevanta 

för undersökningen och från dessa respondenter hänvisats vidare till ytterligare respondenter att 

kontakta (Bryman & Bell, 2013, s. 204 ff.; Denscombe, 2009, s. 38). Snöbollsurval är enligt 

Denscombe (2013, s. 38) en effektiv teknik för att bygga upp ett urval i ett småskaligt 

forskningsprojekt. Ett problem med snöbollsurval är att det osannolikt kan ses som representativt 
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för populationen, men eftersom syftet med studien är att skildra hur maktdistans påverkar 

affärsrelationer mellan multinationella och japanska företag ser vi denna metod som mer lämpad än 

ett konventionellt sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2013, s. 207; Holme & Krohn Solvang, 2012, 

s. 101). Holme och Krohn Solvang (2012, s. 101) förklarar att inom kvalitativa metoder är statistisk 

generalisering och representativitet inte några centrala syften, vilket stärker vår uppfattning om att 

snöbollsurval är en fungerande metod i vår studie. Dock menar Holme och Krohn Solvang (2012, s. 

29) att om fel personer används i studien kan undersökningen bli värdelös i relation till det syfte vi 

har. Vi sökte efter respondenter från olika nivåer inom den svenska organisationen, som i någon 

grad har samarbetat med japaner samt besökt Japan. Vår önskan var även att få intervjua anställda 

på Seco Tools Japan och vi anser att det urval vi har är systematiskt utifrån de kriterier vi formulerat 

(Holme & Krohn Solvang, 2012, s. 101). 

 

2.5 Empiriska intervjuer 

I de intervjuer som genomförts under november och december 2014 har vi använt oss av det Kvale 

och Brinkmann (2009, s. 32) kallar för ostrukturerade djupintervjuer. Det vill säga att många av 

besluten gällande utförandet fattas under intervjun, då det inom kvalitativa intervjuer inte finns 

många strukturerade eller standardiserade processer (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 32). Intervjuaren 

har till sin hjälp haft ett i förväg sammanställt diskussionsunderlag (Bilaga 1a), men vilka frågor 

och ämnen som har diskuterats har styrts och påverkats av respondenternas individuella kunskaper 

och erfarenheter. Vi har i största möjliga mån använt oss av öppna frågor (Ekholm & Fransson, 

1992, s.73 f.; Bilaga 1) för att på så sätt ge den svarande utrymme att själv formulera sitt svar. Vårt 

mål har varit att ta del av den svarandes värderingar och kunskap inom området maktdistans i 

affärsrelationen med företag i Japan, och då är öppna frågor att föredra enligt Ekholm och Fransson 

(1992, s. 73). Vidare har intervjuaren använt sig av aktivt lyssnande, vilket innebär att lyssna både 

till det som sägs och hur det sägs, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 154) är av stor vikt. I 

vissa fall har uppföljningsfrågor krävts och där har intervjuaren använt sig av känslighet för 

relationen i så hög grad som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 154).  

 

I vår studie har vi använt oss av tre olika intervjuformer; intervjuer ansikte mot ansikte, 

telefonintervjuer samt e-post (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 163). Fördelen med att utföra intervjuer 

ansikte mot ansikte är att det finns tillgång till icke-språklig information i form av gester och 

ansiktsuttryck (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 165; Ekholm & Fransson, 1992, s. 49). Fördelen med 

telefonintervjuer eller datastött intervjuande är att det ger en ökad möjlighet att prata med 
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människor på geografiskt avlägsna platser (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 165). Nackdelen med 

skriftliga datorstödda intervjuer (till exempel e-post) är att detaljrika beskrivningar kan gå förlorade 

och att språkliga formuleringar kan skapa distans (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 165). En annan 

nackdel som Ekholm och Fransson (1992, s. 51) tar upp med skriftliga datorstödda intervjuer är att 

det är svårt att uppfatta om den som intervjuas är engagerad i intervjun eller inte, något som kan 

påverka de svar som ges. Alla våra muntliga intervjuer har spelats in med samtycke från 

respondenten, vilket gett oss möjlighet att gå tillbaka till källmaterialet och studera det vid flera 

tillfällen. 

 

Under hela arbetet med studien har vi arbetat enligt de etiska frågor som Kvale och Brinkmann 

(2009, s. 32) anser genomsyrar forskningsintervjuer och där vi som forskare måste ta hänsyn till den 

intervjuades integritet. Detta blev extra uppenbart för oss när vi formulerade brevet till våra 

japanska respondenter. Eftersom japanerna har ett indirekt kommunikationssätt och har lätt att 

känna sig förolämpade om de blir konfronterade, fick vi lov att vara försiktiga och ödmjuka i vår 

framställning av frågorna samt att en del frågor fick lov att strykas eftersom vi upplevde att de var 

för framfusiga (se Bilaga 1b). 

 

Etik gäller inte bara under själva intervjun, utan det gäller även vid utskrift och analys av 

intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 79) vilket fick oss att anonymisera våra respondenter då 

en del av dem uttryckte en önskan om att få vara anonyma. Som Kvale och Brinkmann (2009, s. 79) 

förklarar är det viktigt att bevara konfidentialiteten vid rapportering, samt att forskaren bör försöka 

förutsäga vilka eventuella konsekvenser det som publiceras kan få för intervjupersonerna. Vi fattade 

därför beslutet att förse alla respondenter med fiktiva namn, inte bara de som uttryckligen önskade 

det, vilket innebär att de namn som presenteras senare i studien inte är respondenternas riktiga 

namn. Övrig information om titel, placering, tjänstgöringstid utomlands etcetera stämmer dock. 

Vidare belyser Kvale och Brinkmann (2009, s. 79) att det är forskarens skyldighet att enbart 

redovisa kunskap som är säkrad och verifierad, vilket vi tolkar som att bara det som respondenterna 

förmedlar ska återges. Vi har eftersträvat en sanningsenlig och direkt förmedling av 

respondenternas åsikter och erfarenheter, dock kan missuppfattningar och feltolkningar ha skett och 

om felaktig information presenteras är vi författare helt ansvariga för detta. 

2.5.1 Val av företag 

Vi har valt att studera Seco Tools (Seco Tools, 2014) som är ett globalt tillverkningsföretag inom 

industrin för skärande bearbetning. Seco Tools är ett av de världsledande företagen inom sin 

inriktning och de har sitt huvudkontor i Fagersta, Sverige. Seco Tools har 40 helägda dotterbolag 
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och ett stort antal agenter och distributörer, vilket ger dem täckning i mer än 50 länder världen över. 

Företagets produktion är spridd över hela världen med tillverkning i Sverige, Italien, Tyskland, 

Kina, USA, Australien, Storbritannien, Brasilien, Frankrike och Japan.  

Seco Tools har funnits etablerade på den japanska marknaden sedan 1976, men har trots en lång 

närvaro på marknaden inte lyckats ta en så stor marknadsandel som de skulle önska. Seco Tools 

arbetar globalt sett mest genom direktförsäljning till kund men även via distributörer. I Japan 

arbetar Seco Tools med distributörer, eftersom det är den affärsstruktur som fungerar bäst för dem. 

Uzama (2009) förklarar att internationella företag från skiftande branscher har svårt att slå sig in 

och växa på den japanska marknaden, vilket indikerar att Seco Tools problem att växa på den 

japanska marknaden på intet sätt är unikt. Valet att använda Seco Tools som empiriskt testföretag 

grundar sig också på att det enligt Khan, Naumann och Williams (2012) saknas forskning inom 

framförallt japansk Business-to-Business (B2B) och det är på den marknaden Seco Tools agerar. 

I vårt empiriska kapitel refererar respondenterna oftast till företaget som Seco istället för Seco 

Tools. Vi har valt att göra detsamma för att så korrekt som möjligt återge respondenternas 

tolkningar och erfarenheter. I det empiriska avsnittet hänvisas Seco Tools Japan till som Seco 

Japan, det japanska dotterbolaget och liknande. I de inledande kapitlen, teorin samt analys och 

slutsats används de korrekta namnen Seco Tools Sverige och Seco Tools Japan. 

2.5.2 Transkribering 

Vi har under våra intervjuer använt oss av en diktafon för att spela in intervjuerna, vilket enligt 

Bryman och Bell (2013, s. 489) är ett vanligt tillvägagångssätt under kvalitativa intervjuer. Bryman 

och Bell (2013, s. 489 f.) anser att ett sådant förfarande är att föredra då intervjuaren förväntas vara 

uppmärksam på det som sägs och hur det sägs, vilket kan förloras om intervjuaren ska föra 

anteckningar under intervjun. Därefter har de empiriska intervjuerna sammanställts av författarna 

och citat har hämtats från de olika respondenternas uttalanden. Respondenternas uttalanden har 

sorteras utifrån empiriska teman med den teoretiska syntesmodellen Maktdistansstjärnans 

grundaspekter (se Figur 1) som utgångspunkt.  

 

Vår ambition har varit att förmedla respondenternas budskap och placera informationen i ett större 

sammanhang, snarare än att presentera statiska citat och data. I empirin är således respondenternas 

svar integrerade med varandra. Att levandegöra och förmedla innebörden av respondenternas 

åsikter och upplevelser är enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 194) att föredra eftersom den 
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hermeneutiska traditionen bygger på tolkningar. Intervjumaterialet kan således aldrig transkriberas 

ordagrant och samtidigt upplevas adekvat eftersom materialet då kommer förlora sin levande 

muntliga form om det ombildas till ett stelt och formellt skriftspråk (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

194). 

2.5.3 Bortfall 

Gällande de skriftliga intervjuerna med anställda på Seco Tools Japan skickade vi initialt ut 

frågeformulär via e-post till tre potentiella japanska respondenter. I de här mailen var vi noga med 

hur vi formulerade oss och vi applicerade all kunskap om finkänslighet, artighet, ödmjukhet etcetera 

som vi genom teorin uppfattat som viktigt i kontakten med japaner. Tyvärr var det bara en av 

respondenterna, den japanske dotterbolagschefen Motoki, som besvarade formuläret. Till de två 

resterande tilltänkta respondenterna skickade vi ut ett påminnelsemail, men har sedan låtit saken 

bero vilket innebär att vi tyvärr bara fick ta del av en japans åsikter gällande maktdistans. Vi valde 

att inte skicka ut fler påminnelsemail eftersom man enligt teorin aldrig bör pressa eller tjata på en 

japan och vår tolkning av våra tilltänkta respondenters beteende är att de genom att inte besvara 

våra mail visat att de inte är intresserade av eller har möjlighet att delta.  

 

Då vår önskan var att alla respondenter skulle medverka frivilligt har vi inte kontaktat vare sig den 

svenska eller den japanske chefen för att be dem undersöka varför respondenterna inte svarat. Med 

tanke på den starka hierarkin som råder inom japanska företag hade detta varit möjligt att göra om 

vi hade varit beroende av svaren. Som situationen ser ut hade dock svar framkallade genom 

påtryckning inte bidragit med något relevant, eftersom objektiviteten och frivilligheten att dela med 

sig av erfarenheter åsidosatts för pliktkänsla och önskan om att vara både oss och sin chef till lags. 

 

2.6 Teoretisk syntes 

Vi har genom textanalys (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s. 101) och tolkningar av artiklar och böcker 

försökt skapa en djupare förståelse för maktdistans samt hur den påverkar olika skeden och 

situationer i affärsrelationer mellan japanska och västerländska parter. Studiens teoretiska innehåll 

har strukturerats enligt Ejvegårds (2012, s. 34) definition av deskriptiv metod, där teoretisk data 

samlats in, kategoriserats och ”använts för att visa någonting”. Det teoretiska materialet i denna 

studie är uppdelat i två teorikapitel; generell bakgrundsinformation (3. Teoretisk referensram) samt 

information gällande den teoretiska syntesmodellen Maktdistansstjärnan (4. Maktdistansstjärnan i 

Japan; Figur 1). Anledningen till att vi valde att presentera teorin i två skilda kapitel var för att vi 

upplever att modellen Maktdistansstjärnan är den här studiens kärnpunkt och verkliga bidrag till 
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forskningen och vi ville därför lyfta fram modellen i ett eget kapitel hellre än att placera den som 

underrubrik till bakgrundsinformationen. 

 

Vi har liksom Sohlberg och Sohlberg (2009, s. 95) skriver varit intresserade av att förstå de 

mänskliga avsikter som beskrivs i texterna om maktdistans, och den teoretiska syntesen är därför 

skapad för att på ett tydligt sätt strukturera och förmedla den här förståelsen till läsaren med hjälp 

av en modell. Jakobsson (2011, s. 133) beskriver en syntes som aggregerad data, sammanställd och 

kategoriserad för skapa något nytt eller enhetligt. Ritchey (1991) beskriver en syntes som en 

process genom vilken forskaren börjar från principer för att bygga upp teorier och problem. Vi har 

utifrån ovan nämnda definitioner valt att tolka och förhålla oss till begreppet syntes som att en 

syntes är “en aggregerad sammanställning av allmänna principer för att visa något nytt”.  

 

Utifrån denna tolkning av definitionerna om en syntes innebörd har vi sammanställt tillgänglig teori 

och skapat den teoretiska modellen Maktdistansstjärnan (Figur 1). En syntesmodell som ämnar 

kategorisera och förklara befintlig forskning, samt skapa en lättillgänglig översikt kring ämnet 

maktdistans. Liksom Yin (2013, s. 162) beskriver har vi valt att sortera teorin utifrån gemensamma 

egenskaper, och i vårt fall även situationer, för att skapa ett enhetligt ramverk. Syftet med modellen 

är att skapa struktur och tydliggöra eventuella problemområden som finns i affärsrelationer med 

aktörer på den japanska marknaden, samt presentera de vetenskapliga förklaringar och lösningar 

som finns för att undvika dem. 

 

Vid skapandet av modellen sorterades den befintliga forskningen in i olika ämnesgrupper i enlighet 

med Yins (2013, s. 162) förslag om kategorisering. Våra ämnesgrupper var; etablering på en ny 

marknad, första intrycket, fysiska möten, långsiktiga relationer, synen på skriftliga dokument samt 

konflikthantering. Kategorierna fick namnen Jakten, Mötet, Rummet, Livet, Pennan och Bråket och 

fortsättningsvis letade vi aktivt efter teori som passade in i någon av dessa kategorier. Efter ett par 

veckors teorisamlande togs aspekten Jakten (etablering på en ny marknad) bort från modellen 

eftersom problematiken kring etablering samt hittandet av presumtiva kunder som vi kunde finna i 

den inhämtade teorin inte var kopplade till maktdistans. Den problematiken rörde istället 

ekonomiska och andra praktiska aspekter och vi tog därför beslutet att Jakten inte passade in i en 

modell som behandlar maktdistans. I slutfasen av studiens sammanställande tog vi också beslutet att 

döpa om aspekten Mötet till Basen för att undvika förvirring och sammanblandning med aspekten 

Rummet. Grundaspekten Basen har samma innehåll som Mötet tidigare hade och syftar till första 

intrycket, förberedelser inför möten samt vad man bör tänka på i affärer med japanska affärsparter. 
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Maktdistansstjärnan (Figur 1) är således en modell som bygger helt på befintlig forskning, men som 

sammanställts och namngivits av författarna till denna studie. Den slutgiltiga modellen består av 

grundaspekterna Basen, Rummet, Livet, Pennan och Bråket. 
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3. Teoretisk referensram 

I den här delen av studien presenterar vi först definitioner och förklaringar till begrepp samt 

bakgrundsinformation som ämnar ge läsaren en grundläggande förståelse för vad kultur och 

maktdistans är. Vi presenterar konfucianismen som är en av de starkaste influenserna på den 

japanska kulturen samt förklarar konceptet “att tappa ansiktet”. Dessutom förklaras kopplingen 

mellan konfucianism, maktdistans och kollektivism innan vi slutligen går över till att presentera 

teorin som ingår i modellen Maktdistansstjärnan (Figur 1). Den teoretiska syntesen 

Maktdistansstjärnan (Figur 1) ligger till grund för strukturen i resten av det teoretiska avsnittet, 

kapitel 4. Maktdistansstjärnan i Japan. 

 

3.1 Vad är kultur?  

Nationella kulturella kännetecken är enligt Hofstede (1983, s. 77) lättare att urskilja för utlänningar 

än för medborgarna själva. Däremot innebär inte kännetecken för en viss kultur att alla individer 

inom kulturen är på samma sätt, utan snarare att de är ett slags genomsnittligt mönster av 

värderingar och övertygelser (Hofstede, 1983, s. 78; Soares, Farhangmehr & Shoham, 2007). 

Hofstede och Bond (1988) förklarar vidare att kulturella arv inte är genetiskt överförda, utan att de 

kan bli förvärvade av varje enskild människa som är på rätt plats vid rätt tid.  Kultur är med andra 

ord något som är inlärt och inte ärvt, eftersom det härstammar från den sociala miljön och inte från 

generna (Hofstede, 1991, s. 14). Filosofer och andra vetenskapsmän från förr förknippade kulturella 

drag med ärftlighet eftersom de inte visste hur de annars skulle förklara stabiliteten i kulturella 

mönster mellan individer (Hofstede, 1991, s. 15). Effekterna av inlärning från tidigare generationer 

underskattades, lika vad individen lär sig själv och nästa generation (Hofstede, 1991, s. 15; 

Lindblad, 2014). Lindblad (2014) berättar att det finns många forskare som försökt hitta rötterna för 

vårt beteende inom biologin, men att det är svårt att skilja på vad som är genetiskt och vad som är 

kulturellt.  

 

Hofstede (1991, s. 12) förklarar att varje individ har tankesätt, handlingsmönster och känslor som 

lärts in under en livstid och trots att individuell variation förekommer finns det vissa gemensamma 

drag hos individer som växer upp i liknande miljö med liknande förutsättningar. Vidare menar 

Hofstede (1991, s. 12) att när kulturella kunskaper, som till exempel normer och sociala koder, rotat 

sig måste människan göra sig av med dessa för att kunna lära sig nya, vilket är svårare än att lära sig 

dem första gången.   
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Organisationer är oundvikligen påverkade av kultur eftersom verksamheterna inte bara handlar om 

materiella ting utan också om att hantera människor och symboler som har betydelse för människor 

(Hofstede, 1983, s. 88). Griffith, Myers och Harvey (2006) är av samma uppfattning och de anser 

att organisationer tjänar på att förstå de influenser som nationell kultur innebär för olika 

affärsfrågor. Eftersom betydelsen av symboler är starkt förknippade med vad vi lärt oss i familjen, i 

skolan, i samhället, arbetsmiljön genomsyras organisationen och ledningen av kultur från början till 

slut (Hofstede, 1983, s. 88).  

3.1.1 Definition av kultur 

Begreppet kultur är svårt att definiera (Triandis, 1986) och det finns många olika definitioner av 

begreppet (Franke & Nadler, 2008). Till dags dato finns det ingen gemensamt formaliserad 

definition som används av alla (Vanhée et al., 2014) men nedan presenteras några av de inom 

forskningsvärlden vanligaste beskrivningarna.  

 

En av de tidigaste, kända vetenskapliga definitionerna av begreppet gjordes av Tylor år 1871, som 

beskrev kultur som “den komplexitet som består av kunskap, tro, konst, moral, sedvänjor samt 

andra egenskaper och förmågor som skapats av människor i sociala sammanhang” (Soares et al., 

2006, s. 277). Geertz (1993, s. 89) definition av kultur är: “historiskt överförda mönster av 

betydelser bestående av symboler, ett system av nedärvda föreställningar uttryckt i symboliska 

former av meningar av hur man kommunicerar, vidmakthåller och utvecklar sin kunskap om och 

attityder till livet”. Kuper (1999, s. 227) ger en kortare definition av kultur som: “en fråga om idéer 

och värderingar, en kollektiv röst i åtanke”. En av de mest kända definitionerna är Hofstedes väl 

citerade beskrivning av kultur som “den kollektiva mentala programmering som särskiljer de 

människor som tillhör en viss grupp eller kategori från andra” (Hofstede et al., 2011, s. 22). Kultur 

kan också ses som ”övertygelser och värderingar som ofta delas av ett visst samhälle vid en viss 

tidpunkt” (Ralston et al., 1997, s. 179) samt som “social kunskap” (Vanhée et al., 2014, s. 152).   

 

Franke och Nadler (2008) förklarar att kultur kan identifieras på flera nivåer, från smala 

mikrokulturer (familjer och organisationer) till breda suprakulturer (nationer med liknande 

ekonomiska system, etnicitet, religioner och så vidare). Utifrån ovan nämnda definitioner väljer vi 

att fortsättningsvis förhålla oss till begreppet kultur som social kunskap, vilken består av 

värderingar, traditioner och moraliska övertygelser som delas av en grupp individer och särskiljer 

dem från andra grupper av individer. 
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3.2 Konfucianism 

Konfucianismen grundlades av Konfucius i Kina under perioden för den kinesiska våren och 

hösten, det vill säga cirka år 770 – 476 före Kristus (Yao, 2000; Blakeley, 1977), och den ses enligt 

de flesta som en moralisk eller etisk livsåskådning snarare än en religion. Det gör att 

konfucianismen kan samexistera med andra trosuppfattningar och att individer kan bekänna sig till 

konfucianism parallellt med andra läror och trosuppfattningar (Hofstede & Bond, 1988). 

 

Konfucianism beskrivs som ”lektioner i praktisk etik” med en uppsättning pragmatiska regler att 

efterleva i det dagliga livet (Hofstede & Bond, 1988; Hofstede et al., 2010; 2011). Filosofin bygger 

enligt Lee och Trim (2008) på fem grundvärderingar som influerar alla relationer i samhället; 

Godhet, Rättfärdighet, Värdighet, Vishet och Pålitlighet. Vidare sammanfattas ofta 

konfucianismens andemening till följande etiska principer: 

1.   Samhället bygger på maktbalans och ojämlika relationer mellan dess individer. Det finns 

fem grundrelationer som kallas för ”wu lun”: ledare/följare, far/son, äldre bror/yngre bror, 

man/hustru samt äldre vän/yngre vän. I de här relationerna ska den yngre parten visa den 

äldre respekt och lydnad och får då i sin tur beskydd och blir omhändertagen. Enligt 

konfucianismen hjälper detta maktspel till att bibehålla social ordning och struktur i 

samhället.  (Hofstede & Bond, 1988; Lee & Trim, 2008; Winfield, Mizuno & Beaudoin, 

2000; Adams & Vernon, 2008; Hofstede et al., 2011) 

2.   En familj är en modell av samhället i stort och går att jämföra med nästan alla sociala 

organisationer och situationer. En person är enligt konfucianismen i första hand inte en 

egen individ utan snarare en medlem av en enhet eller grupp. Barn får därför tidigt lära sig 

att hålla tillbaka sin individualism för att passa in och inte störa harmonin som finns i 

gruppen. Begreppet ”ansikte” är viktigt och innebär en persons värdighet, självaktning och 

anseende. Att ”tappa ansiktet” i någon bemärkelse stör harmonin, och i sociala relationer 

strävar alla individer därför mot att ingen ska skämma ut sig och tappa ansiktet. (Hofstede 

& Bond, 1988; Winfield et al., 2000; Adams & Vernon, 2008; Hofstede et al., 2010; 2011) 

3. Värdigt beteende handlar om att behandla andra såsom man själv vill bli behandlad. 

(Hofstede et al., 2011, s. 292; Hofstede & Bond, 1988) 

4.  Värdighet, eller dygd, handlar om att arbeta hårt, fortsätta lära sig saker och utvecklas, inte 

spendera mer än nödvändigt, ha tålamod samt vara uthållig. Överflödig konsumtion och 

att förlora kontroll över sitt humör är inte önskvärt, istället ska självkontroll och värdighet 
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genomsyra individernas handlingar och ageranden. (Hofstede & Bond, 1988; Winfield et 

al., 2000; Adams & Vernon, 2008; Hofstede et al., 2011). 

Idag lever konfucianismen kvar som en naturlig del av den östasiatiska kulturen och är så integrerad 

i det vardagliga livet att den ses som den allra största påverkansfaktorn till varför till exempel 

Japans kultur ser ut som den gör idag (Ralston et al., 1997; Nishiyama, 1999, s. 7; Uzama, 2009; 

Winfield et al., 2000). Många av konfucianismens aspekter finns integrerade i det Hofstede klassar 

som kulturdimensioner. 

 

3.3 Kulturdimensioner 

Under åren 1967 till 1978 genomförde Hofstede en undersökning på ett stort multinationellt företag 

i syfte att utveckla en gemensam, accepterad, väldefinierad och empiriskt baserad terminologi för 

att beskriva kultur (Hofstede, 1983, s. 77; Hofstede, 1991, s. 23). Vid tidpunkten var företaget i 

studien anonymt och kallades Hermes, idag är det dock allmänt känt att det var datorföretaget IBM 

som stod modell för studien och dess anställda som medverkade i den empiriska undersökningen 

(Bryman & Bell, 2013, s. 42 & 91; Hofstede & Bond, 1988). Studien utkristalliserade fyra 

kulturella aspekter som Hofstede (1980; 1994) presenterade som: Osäkerhetsundvikande, 

Maktdistans, Individualism/Kollektivism samt Maskulinitet/Femininitet. Som komplement till den 

studien genomförde kanadensaren Michael Bond (1988) en studie om kinesiska värden vars syfte 

var att testa och utvärdera effekten av den västerländska bias som fanns inom befintliga 

kulturstudier. Bond fann då aspekten Konfucianistisk dynamism vilken 1991 inkorporerades i 

Hofstedes kulturdimensionsteorier och samtidigt döptes om till Lång/Kort Tidsorientering för att 

bättre passa in i ett globalt sammanhang (Barkema & Vermeulen, 1997; Hofstede, 1994; Bond, 

1988). 2010 lades slutligen aspekten Eftergivenhet/Återhållsamhet till efter Minkovs (2009; 

Minkov & Hofstede, 2011) analyser av data från World Values Survey. Idag ingår således sex 

dimensioner i Hofstedes kulturdimensionsteori. 

Även om Hofstedes kulturdimensioner är de som fått störst genomslag och är de som är mest 

använda idag (Baskerville, 2003; Fang, 2003; Littrell, 2012; Yoshida et al., 2013; Kirkman et al., 

2006) finns det fler forskare som gjort andra klassifikationer. Några av de tidigaste uppdelningarna i 

kluster, det vill säga befolkningsgrupper med liknande värderingar eller sociala och samhälleliga 

egenskaper, gjordes enligt Gupta, Hanges och Dorman (2002) av Cattell (1950) samt i och med 

Toynbees arbete (1934-61). Kluckhohn och Strodtbecks (1961) studie är en av de tidigare 

klassifikationerna som fortfarande används och flera forskare som till exempel Gray (1988) och 
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Triandis, Bontempo, Villareal, Asai, och Lucca (1988) har utvecklat Hofstedes dimensioner. 

Ytterligare kategoriseringar av kultur har gjorts av Haire, Ghiselli och Porter (1966), Sirota och 

Greenwood (1971), Ronen och Kraut (1977), Furnham, Kirkcaldy och Lynn (1994) med flera. En 

av de senare klassifikationerna härrör från det globala ledarskapsprojektet GLOBE (2004). 

 

3.4 Maktdistans 

Den här studien handlar om maktdistans, vilket definieras som ojämlikheter i makt och hur 

samhället behandlar det faktum att människor är olika (Hofstede, 1983; 1991; 2001; Soares et al., 

2007; Merkin, 2007; Franke & Nadler, 2008; Hofstede et al., 2011; Drogendijk & Holm, 2012). Det 

vill säga i vilken utsträckning mindre starka individer i organisationer och institutioner (till exempel 

familjen, skolan och samhället) accepterar samt förväntar sig att makten är ojämnt fördelad 

(Hofstede & Bond, 1988; Hofstede, 1991; Merkin, 2007; Roozmand, Ghasem-Aghaee, Hofstede, 

Nematbakhsh, Baraani & Verwaart, 2011). 

 

Hofstede beskriver att det finns ojämnheter i varje samhälle och att olikheterna kan röra flera olika 

aspekter, till exempel fysiska förutsättningar (starkast, snabbast) eller mentala förutsättningar 

(smartast, snällast) (Hofstede, 1991, s. 35; Hofstede et al., 2011, s. 77 f; Stevens & Dykes, 2013). 

Stevens och Dykes (2013) lägger dessutom till faktorer som välstånd och rikedom som påverkande 

faktorer för ojämnheter i makt. Gemensamt för olikheterna är att de skapar en ojämn fördelning av 

makt, vilket leder tillbaka till innebörden av maktdistans gällande i vilken utsträckning mindre 

mäktiga individer i ett samhälle accepterar att makten är ojämnt fördelad (de Mooij & Hofstede, 

2002; Singh et al., 2005; Hofstede et al., 2011, s. 77; Roozmand et al., 2011). 

 

Status är ett centralt begrepp inom maktdistans och definieras som i vilken utsträckning en individ 

respekteras och hur högt individen anses stå i andras ögon (Hofstede, 1991, s. 35; Merkin, 2007; 

Torelli, Leslie, Stoner, & Puente, 2014).  Den ojämna fördelningen av makt och status definieras 

underifrån, inte från ovan, vilket tyder på att den ojämna fördelningen i samhället stöds av de 

underställda i lika hög grad som från dess ledare (Hofstede & Bond, 1988). Hofstede (1991, s. 40) 

menar vidare att maktdistans således är ett värderingssystem hos dem med mindre makt. 

Konsekvensen av maktdistans är att det i alla samhällen finns vissa människor som har större makt 

än andra och som dessutom är bättre på att påverka de andras beteende än tvärtom, skillnaderna är 

dock störst i länder med hög maktdistans (Hofstede, 1991, s. 35). 
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Hur makten fördelas förklaras enligt Hofstede (1991, s. 40) oftast av de maktfullare individernas 

beteenden, snarare än de mindre kraftfulla.  I länder med liten maktdistans fördelas makten relativt 

jämnt mellan individerna och alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter (Merkin, 2007; 

Hofstede et al., 2011, s. 78). Status har inte heller samma betydelse i länder med liten maktdistans, 

vilket enligt Merkin (2007), Hofstede (1991, s. 50), Stevens och Dykes (2013) samt Torelli et al. 

(2014) beror på att individerna värdesätter deltagande i beslutsprocesser. Hofstede (1991, s. 50) 

lyfter också fram att hierarkiska system i länder med låg maktdistans fungerar som maktfördelning 

mest av praktiska skäl. I länder med liten maktdistans ifrågasätter också individer ledare och 

utmanar den rådande situationen för det ska vara rättvist, vilket inte sker i ett land där 

maktdistansen är stor (Merkin, 2007). 

3.4.1 Att “tappa ansiktet” 

Inom den japanska kulturen finns en absolut strävan mot harmoni, där hövlighet, självdisciplin och 

gott beteende uppmuntras, medan konflikter, klagomål och konfrontationer bör undvikas till varje 

pris (Parry, 2006; Nishiyama, 1999; Khan et al., 2012 med flera). Denna harmoni inkluderar en 

önskan om att ingen ska tappa ansiktet, speciellt inte om den andre har högre status (Parry, 2006; 

Merkin, 2007). Ansiktet förknippas i Japan med respekt, heder, status, anseende, trovärdighet, 

kompetens, nätverkande/kontakter, lojalitet, förtroende, tacksamhetsskuld samt andra sociala 

skyldigheter och förpliktelser (Ting-Toomey, 1994; Oetzel et al., 2001). Enligt Ho (1976) handlar 

att tappa ansiktet om en negativ förändring i status hos en individ. I mer allmänna termer handlar 

det således om att man skämmer ut motparten eller själv blir utskämd och det kan ske genom till 

exempel dåligt uppförande, undermåliga prestationer, direkt kritik eller öppet avvisande (Ho, 1976; 

Ting-Toomey, 1994, kap. 3; Parry, 2006).   

 

Stella Ting-Toomey har skapat Face negotiating-teorin som ett hjälpmedel för att förstå hur olika 

kulturer reagerar och agerar i konflikter (Ting-Toomey, 1994; Merkin, 2006). Enligt Ting-Toomeys 

teori försöker människor från alla kulturer bevara och förhandla med ansiktet i alla 

kommunikationssituationer, delvis för att undvika att bli förlägna (Merkin, 2007). Förlägenhet 

handlar i sociala sammanhang om att rodna, le eller få känslor av obehag (Merkin, 2007). För att 

tappa ansiktet krävs att det sker publikt, det vill säga att någon ser det som inträffar, samt att 

personen som tappar ansiktet är direkt inblandad i anledningen (Ho, 1976; Yeung & Tung, 1996). 

En person kan med andra ord inte tappa ansiktet på grund av externa faktorer utan enbart genom sitt 

eget agerande och reaktioner. En person som tappar ansiktet drar enligt Yeung och Tung (1996) 

skam över både sig själv och övriga gruppen (familjen, arbetsgruppen eller liknande). I värsta fall 

kan det gå så långt att hela gruppen blir utstött ur gemenskapen och får svårt att fungera i samhället 
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eftersom skammen får dem att undvika kontakt med andra (Yeung & Tung, 1996). I västvärlden 

existerar inte samma känsla för skam och det kan därför vara svårt för oss att till fullo förstå vidden 

av begreppet (Yeung & Tung, 1996).  

 

3.5 Kritik mot Hofstede 

Sedan publiceringen av boken “Culture´s consequences” (1980) om kulturella skillnader har 

Hofstedes teorier haft ett stort inflytande på utvecklingen av tvärkulturella studier inom både 

organisationsstudier, psykologi och samhällsvetenskap i allmänhet (Smith, 2002). Även om verket 

fortfarande är ett av de mest citerade inom genren (Baskerville, 2003; Fang, 2003; Kirkman et al., 

2006; Littrell, 2012; Yoshida et al., 2013) har Hofstede och hans studie fått utstå både positiv och 

negativ kritik. Nedan följer en överblick av den negativa kritik som uttryckts mot teorierna. 

 

En stor del av kritiken mot Hofstedes studie behandlar det faktum att Hofstede låter enskilda 

individer representera en hel nation. Hofstede (1991, s. 20 ff.) anser dock inte att han undersöker 

enskilda individer, utan att han är intresserad av trenderna och medelvärdena hos de svarande. 

McSweeney (2002) anser också att Hofstede genom sin studie gör ett antagande om nationell och 

kulturell homogenitet för att sedan i slutresultatet hävda att han har funnit likriktade kulturella 

tendenser, något som enligt McSweeney är ett ohållbart cirkelresonemang.  McSweeney (2002) 

diskuterar även problematiken med att låta 37 respektive 70 anställda i Pakistan representera hela 

landet, som vid forskningstillfällena hade cirka 75 miljoner invånare (Globalis, Bilaga 2), och 

ifrågasätter därmed trovärdigheten i de enskilda svarens trend. McSweeney (2002, s. 101) menar att 

ett litet urval från ett företag knappast kan ses som representativt för en hel nation och drar det till 

sin spets genom att exemplifiera Hofstedes antagande och hävda att om de anställda på IBM kan 

representera hela sin nation, bör värderingarna hos New Yorks Marxistiska Ungdomsklubb eller 

Behåll Amerika Vitts Cheer-Leader klubb också representera tendenserna i de ”amerikanska” 

värderingarna, något som McSweeney inte ser som troligt. 

 

Vidare menar McSweeney (2002) att Hofstede (1980) förutsätter att det finns en gemensam 

företagskultur inom IBM, oavsett kontorets geografiska läge eller tid som gått sedan kontorets 

etablering. Företagskulturen ska alltså vara lika på ett nyetablerat kontor i Asien som vid ett 

gammalt i USA, något som McSweeney (2002) ställer sig skeptisk till. McSweeney (2002) 

fortsätter kritiken med påståendet att även om det finns en gemensam företagskultur är det knappast 

den enda företagskulturen, det vill säga att även de lokala kontoren troligtvis har en egen 
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företagskultur. Hofstede försvarar det genom att argumentera för fördelarna med en gemensam 

företagskultur och anser att då de gemensamma värderingarna uteslutits kommer resterande 

skillnader markera de nationella och kulturella olikheterna med ”osedvanlig tydlighet” (Hofstede, 

1991, s. 252; McSweeney, 2002). Det här påståendet ställer sig McSweeney (2002) ytterst kritisk 

till och hävdar att det inte finns några bevis för att övriga skillnader går att direkt härröra till 

nationella kulturella skillnader. 

 

Vidare kritik gäller Hofstedes antagande om att kultur är detsamma som nation (McSweeney, 2002; 

Baskerville, 2003; Signorini, Wiesemes & Murphy, 2009). Den kritiken bemöter Hofstede genom 

att delvis hålla med, men samtidigt hävda att det ofta är den enda praktiskt möjliga grupperingen 

vid jämförelser (Hofstede, 2003; Hofstede et al., 2011, s. 41). Baskerville (2003) hävdar också att 

flera försök att replikera Hofstedes studie har misslyckats eller fått andra resultat, vilket hon anser 

indikerar att Hofstedes resultat bör ses som indicier snarare än fakta. Hofstede (2003) anser istället 

att det är replikationsstudierna som håller för låg grad av professionalitet.  

 

Baskerville (2003) förklarar också att Hofstedes kulturdimensioner inte används av antropologer 

och andra forskare inom sociologi och samhällsvetenskap, vilket enligt Baskerville drar ner 

intrycket av Hofstedes studie. Antropologen Malcolm Chapman arbetar vid School of Business vid 

Leeds Universitet och är således en länk mellan den antropologiska och den företagsekonomiska 

forskningsvärlden. Chapman (1997) bekräftar att Hofstede är föga känd inom antropologin, men 

förklarar att det beror på forskningsområdenas olika utgångspunkter och traditioner. Chapman 

(1997) anser att inom affärs- och ledarskapssammanhang är Hofstedes studie både central och 

trovärdig vid akademisk hantering av kulturella frågor.   

 

Signorini et al. (2009) anser vidare att Hofstedes studie förenklar de kulturella skillnaderna i alltför 

hög grad samt att Hofstede har en syn på kultur som något statiskt snarare än dynamiskt. Att se 

kultur som ett statiskt, långsamt föränderligt fenomen gör enligt Signorini et al. (2009) att alltför 

liten hänsyn tas till de senaste årens globalisering och dess inverkan på nationell kultur.  

 

Slutligen argumenterar Signorini et al. (2009) mot att Hofstede (1980) utgår från ett 

olikhetsperspektiv och letar efter skillnader. Ur ett multikulturellt perspektiv anser Signorini et al. 

(2009) att ett samarbets- och likhetsperspektiv bättre skulle kunna ge konstruktiva lösningar för 

tvärkulturella problem. Smiths (2002) åsikt är att även om synen på tvärkulturella möten på inget 
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sätt är universellt godkänt har många bidragsgivare på området antingen godkänt eller förkastat 

Hofstedes syn på kulturforskningen.  

 

Fang (2003) förklarar att Hofstedes bok Culture’s consequences (1980) är ett av de mest citerade 

verken någonsin enligt samsökningstjänsten Social Science Citation Index. Hofstedes artikel 

Culture and organizations (1980) är en sammanfattning av det första kapitlet i Culture’s 

consequences (1980) och en sökning i Google scholar (2014-11-18) visar att artikeln blivit citerat 

21 922 gånger, varav 1 770 gånger under 2014. Baskerville (2003), Littrell (2012) och Yoshida et 

al. (2013) nämner också att Hofstede är en av de mest citerade författarna och vi anser därför att 

trots att Hofstedes verk har blivit hårt kritiserat är det tillräckligt accepterat, etablerat och använt i 

dagens forskningsvärld för att vi ska kunna använda aspekten maktdistans som utgångspunkt för vår 

studie. 

 

3.6 Kopplingen mellan maktdistans, kollektivism och konfucianism      

Oetzel et al. (2001), Merkin (2007) och Franke och Nadler (2008) med flera ser ett samband mellan 

maktdistans och individualism-kollektivism, där speciellt de kollektivistiska kulturerna tenderar att 

vara länder med hög maktdistans. Merkin (2007) betonar dock att maktdistansen även på egen hand 

kan förklara olika aspekter av kulturen. Enligt Smith (2002) finns det flera forskare som har hävdat 

att Hofstedes beslut att skilja mellan maktdistans och individualism/kollektivism inte var 

försvarbart. Richardson och Smith (2007) betonar att maktdistansen behövs i de sociala hierarkierna 

för att förmedla och uttrycka sociala normer och koder.  

 

Maktdistans handlar om skillnader i makt och status, om hierarkier, om att veta sin plats i gruppen 

samt en acceptans om att alla har olika mycket makt men att alla behövs för att skapa balans 

(Roozmand et al., 2011). Detta har stark koppling till konfucianismens första och andra princip (se 

s. 18) om relationer, beroenden och motberoenden samt den ständiga strävan om att visa respekt 

och ”bevara ansiktet” hos alla inblandade (Yeung & Tung, 1996). Richardson och Smith (2007) 

samt Winfield et al. (2000) förklarar också att i ett samhälle med stark gruppkänsla som Japan, är 

det nödvändigt med hierarkier för att alla ska veta sin plats i gruppen, vilket har en stark koppling 

till principen om maktbalans som nämns inom konfucianismen.  

 

Maktdistans och kollektivism är tätt sammanlänkade på så vis att båda härstammar från 

konfucianismen och därmed finns hierarkierna till för att de skapar ordning inom gruppen (Basabe 
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& Ros, 2005; Huang, 2010). Det går med andra ord inte att analysera maktdistans helt isolerat 

eftersom den ojämnlika fördelningen av makt är en direkt konsekvens av kollektivism och känslan 

för gruppen/familjen (Hofstede et al., 2011, s. 133).  

 

Lee och Trim (2008) betonar också vikten av att västerländska ledare och företag förstår hur 

religion och andra livsåskådningar (framförallt konfucianism och buddhism) hjälper till att skapa 

den japanska kulturen, både inom företag/organisationer och i samhället. Även Wirian et al. (2012, 

s. 69) diskuterar konfucianismens inflytande på det japanska samhället och betonar att de 

hierarkiska och statusrelaterade aspekterna avspeglar sig i de flesta affärssammanhang. 

 

Maktdistans uttrycks framförallt som skillnader i makt och status vilket visas genom hierarkier och 

respekt som signaleras på olika sätt genom handlingar och kommunikation och maktdistansen 

spelar stor roll i samhället även om den inte alltid är det mest framträdande. Vi har i vårt 

insamlande av teoretiskt material sett att det finns flera aspekter där de båda dimensionerna är tätt 

sammanlänkade samt att det finns en stark koppling till konfucianismen. När vi i fortsättningen av 

studien skriver om faktorer som till exempel status och hierarkier syftar det alltså till maktdistans, 

även i de fall vi inte använder just det ordet i texten. 

 

3.7 Maktdistansstjärnan  

Den teoretiska syntesmodellen Maktdistansstjärnan (Figur 1) är skapad av oss författare med 

utgångspunkt i det teoretiska material som samlats in under arbetsprocessen. Modellen skapades när 

vi hade läst drygt trettio vetenskapliga artiklar och böcker, eftersom vi då började se ett mönster i 

vilka problem litteraturen tog upp som vanligt förekommande i affärsrelationer med japaner. 

Framförallt handlade problemen om att japaner och västerlänningar prioriterade olika saker i ett 

samarbete samt att grundvärderingarna skiljde sig åt.  

 

Modellen (Figur 1) är ämnad att symbolisera hela affärsrelationen mellan en japansk och en 

västerländsk part där mitten av stjärnan symboliserar relationen som helhet och stjärnans uddar är 

aspekter som ingår i eller påverkar helheten. Modellen är kategoriserad utifrån ämnesområdena: 

första intrycket, fysiska möten, långsiktiga relationer, synen på skriftliga dokument samt 

konflikthantering, vilka är de ämnesgrupper som symboliseras av de fem uddarna och framöver 

hänvisas till som grundaspekter i de fall som namnen inte används.  
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Vi valde att ge grundaspekterna abstrakta namn, ett förfarande som är helt tvärtemot Eriksson och 

Wiedersheim-Pauls (2011, s. 150) rekommendationer vid skrivandet av rapporter. Det var ett 

medvetet val som gjordes i ett tidigt skede och syftar till att kategorierna inte ska tolkas alltför 

bokstavligt av vare sig författare eller läsare. Exempelvis skulle avsnittet “Pennan” kunnat kallas för 

“Synen på kontrakt” eftersom det var den ursprungliga tanken med avsnittet då vi läst att skriftliga 

dokument har en annan betydelse för japaner än för västerlänningar. Vi tror dock att ett sådant 

specifikt kategoriserande, speciellt i ett tidigt skede, skulle ha påverkat vårt val av teori och 

medvetet eller omedvetet påverkat slutresultatet. Med abstrakta namn har avsikten varit att 

förutsättningslöst fortsätta söka och kategorisera kompletterande information och vår tro och 

förhoppning är att fakta inte valdes bort i ett tidigt skede för att den bedömdes vara irrelevant. Till 

exempel innefattar Pennan nu hela beslutsprocessen i en affärsrelation mellan japanska och 

västerländska företag, något som kanske inte skett om vi från början hade avgränsat oss till synen 

på kontraktet som ett skriftligt dokument. 

3.7.1 Hur Maktdistansstjärnan ska utläsas 

Vi valde att ge modellen (Figur 1) formen av en femuddig stjärna för att få en visuellt tydlig och 

tilltalande modell. Genom att dela av modellen har vi försökt visa att affärsrelationen i modellen 

består av tre delområden. De tre översta uddarna visar sekventiella skeden i affärsrelationen, från 

första intrycket till en längre affärsrelation, där det finns en inbördes ordning som visas av pilarna 

(Basen→Rummet→Livet). Uddarna för Pennan och Bråket är grundaspekter som inte har koppling 

till någon specifik del av affärsrelationen utan förekommer i alla delar av ett affärssamarbete. Vi har 

därför valt att se på Pennan och Bråket utifrån ett fristående perspektiv och inte blanda in dem i 

någon av de övriga relationsaspekterna.  
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Figur 1: Maktdistansstjärnan 

(Elofsson & Nyström, 2014) 

 

 Basen syftar till den första kontakten, förberedelser inför möten och hur man kan göra ett 

bra första intryck. Vikten av kunskap om tvärkulturella samarbeten diskuteras samt 

problematiken kring japanernas starka känsla för gruppen. (Wirian et al., 2012; Rule, Ishii, 

& Ambady, 2011; Dacin, Hitt & Levitas, 1997; Nardon & Steers, 2007; Barker & Härtel, 

2004; Brouthers, Brouthers & Wilkinson, 1995; Fontaine, 2007; Mohsin, 2006; Hofstede, 

1994; Merkin, 2007; Tam, Sharma & Kim, 2004; Winfield et al., 2000; Adams & Vernon, 

2008; Uzama, 2009; Huff & Kelly, 2003; Nishiyama, 1999; Hofstede et al., 1991-2011; 

Huang (2010); de Mooij & Hofstede, 2002; Sing et al., 2005; Merkin, 2007) 

 Rummet beskriver hur man bör agera under fysiska möten, till exempel gällande 

placeringar vid bordet, hälsningsritualer, kommunikation samt andra hierarkiska problem 

och informella aspekter. (Wirian et al., 2012; Parry, 2006; Torelli et al., 2014; Nishiyama, 

1999; Yoshida et al., 2013; Marchiori, Carraher & Stiles, 2014; Uzama, 2009; Winfield et 

al., 2000; Rule et al., 2011; Oetzel et al., 2001; Khan et al., 2012; Merkin, 2007; Huang, 

2010; Lee & Trim, 2008; Dresser, 2011; Richardson & Smith, 2007; Ho, 1976). 

 Livet ämnar kartlägga hur man bäst underhåller och värnar om en etablerad relation. Vi 

diskuterar begreppen Wa, lojalitet, gåvor, med mera samt lyfter fram skillnaderna mellan 

japanernas syn på begreppen och det västerländska. (Wirian et al., 2012; Parry, 2006; 
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Samli, 2012; Ganesh, Arnold & Reynolds, 2000; Khan et al., 2012; Lohtia, Bello & Porter, 

2009; Rule et al., 2011; Griffith, 2009; Zhu et al., 2006; Liu & McClure, 2001; Uzama, 

2009; Hofstede, 1994; Winfield et al., 2000; de Mooij & Hofstede, 2002; Steidlmeier, 1999; 

Krishna, Sundeep & Walsham, 2004; Hofstede et al., 2011; Huang, 2010; Kim, Kim och 

Lim, 2013; Yoshida et al., 2013; Nishiyama, 1999; Yeung & Tung, 1996; Buller, Kohls & 

Anderson, 2000; Moline, 1998; Richardson & Smith, 2007; Dacin et al., 1997; Cabral-

Cardoso & Cunha, 2003; Dresser, 2011; Jones, 2000; Lee & Trim, 2008; Eriksson & 

Hultman, 2014; Marchiori et al., 2014) 

 Pennan förklarar hur olika kulturer ser på det skrivna kontraktet. Avsnittet tar även upp hur 

den japanska beslutsfattandeprocessen skiljer sig från den västerländska. (Hofstede et al., 

2011; Jones, 2000; Nishiyama, 1999; Huang, 2010; Lee & Trim, 2008; Eriksson & 

Hultman, 2014; Parry, 2006; Zhu et al., 2006; Wirian et al., 2012; Yeung & Tung, 1996; de 

Mooij & Hofstede, 2002; Marchiori et al., 2014 

 Bråket förklarar olika syn på konflikthantering och hur man agerar kring konflikter, 

samarbetssvårigheter och meningsskiljaktigheter i den japanska kulturen. (Oetzel et al., 

2000; Mohsin, 2006; Hofstede, 1991-2011; Huang, 2010; Franke & Nadler, 2008; Kim et 

al., 2013; Khan et al., 2012; Parry, 2006; Winfield et al., 2000; Buller et al., 2000; Uzama, 

2009; Yeung & Tung, 1996) 

 

Det övergripande syftet med modellen är att strukturera problematiken kring maktdistans samt ge 

en snabb översikt över de områden i en affärsrelation där maktdistans kan ställa till problem. 

Modellens grundaspekter Basen, Rummet, Livet, Pennan och Bråket kommer genomgå en utförlig 

teoretisk kartläggning i nedanstående avsnitt och modellen fungerar även som underliggande 

struktur för både teorikapitlet 4. Maktdistansstjärnan i Japan och empirikapitlet 6. Empiri. 

  



Maktdistansstjärnan  Therese Elofsson, 741126 

  Anna Nyström, 840603 

  

 

29 

4. Maktdistansstjärnan i Japan 

I kommande teoristycken kommer vi att beskriva den befintliga forskningen kring maktdistansens 

påverkan på olika delar av affärsrelationen mellan multinationella företag och företag i Japan. 

Uppdelningen är gjort utefter den teorietiskt uppbyggda modellen (Figur 1) vi författare skapat och 

de olika grundaspekterna kallas för Basen, Rummet, Livet, Pennan och Bråket. 

 

4.1 Basen  

I Maktdistansstjärnan (Figur 1) innebär Basen utgångspunkten och de förutsättningar som 

affärsparter måste känna till angående maktdistans vid kontakt med japanska partners. Syftet med 

grundaspekten är att presentera hur man kan förbereda sig inför fysiska möten och den teoretiska 

sammanställningen presenterar förberedelser, grupplojalitet samt vikten av att göra ett bra första 

intryck.  

4.1.1 Tvärkulturella samarbeten 

Enligt Wirian et al. (2012, s. 72) är målet med det första affärsmötet att börja skapa en god relation 

som kan ligga till grund för ett långsiktigt samarbete. Barker och Härtel (2004) förklarar vidare att 

varje möte är unikt, precis som de personer som deltar i mötet och enligt Dacin et al. (1997), Tam et 

al. (2004), Mohsin (2006), Merkin (2007) och Nardon och Steers (2007) anländer dessutom alla 

parter till affärsmöten med olika förväntningar och förhoppningar. Enligt Dacin et al. (1997) samt 

Brouthers et al. (1995) är det viktigt att parterna i tvärkulturella affärssamarbeten förstår sig på de 

olika förväntningarna, målen och olikheterna för att kunna skapa ett lyckat samarbete där alla parter 

blir nöjda.  

 

Vidare hävdar Nardon och Steers (2007) att tvärkulturella relationer sällan ger de resultat som 

någon av parterna förväntat sig, just eftersom förutfattade meningar om motparten, dennes respons 

och det egna agerandet inte ser likadant ut i planeringen som i verkligheten. Barker och Härtel 

(2004) är av samma uppfattning och menar att redan tidigare existerande attityder till kulturell 

mångfald kan påverka attityden i framtida möten. Man ska däremot inte förutsätta missförstånd och 

konflikter bara för att parterna har olika kulturell bakgrund (Barker & Härtel, 2004). Tvärtom har 

det visat sig att antalet kulturellt kopplade konflikter inte alls är fler i tvär- eller multikulturella 

sammanhang än de är i homogena (Fontaine, 2007). För att undvika att de förutfattade meningarna 

skapar samarbetssvårigheter och problem redan från start bör därför alla parter försöka vara 

medvetna om de kulturella skillnaderna, samt att se på dem som tillgångar istället för problem och 

källor till konflikter (Barker & Härtel, 2004; Mohsin, 2006). Hofstede (1994) och Merkin (2007) 
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påstår vidare att för att skapa bra samarbeten och affärsrelationer måste individer på 

affärsmarknaden vara medvetna om sitt eget nationella värdesystem kontra de andra ländernas, på 

vars marknad de agerar.  

4.1.2 Grupplojalitet 

Som utlänning ligger man redan från början sämre till än en japan om man vill göra affärer med ett 

japanskt företag. Winfield et al. (2000), Adams och Vernon (2008), Uzama (2009) med flera har 

noterat ett ”vi och de”-tänk hos japaner och förklarar det som att japanerna ogärna släpper in 

”outsiders” i gruppen, oavsett om det är privat eller i arbetsrelaterade situationer. Med outsiders 

menas personer ”utanför gruppen”, där en grupp utgår från familjen och sedan rör sig i vidare 

cirklar genom släkt, bekanta, samhället och nationen (Hofstede et al., 2011, s.29 ff.).  

 

Huff och Kelly (2003)  har i sin studie funnit att individer och företag från kollektivistiska kulturer, 

som Japan, har svårt att lita på externa parter och personer som befinner sig utanför den egna 

gruppen. Grupplojaliteten och ”vi och de”-tänkandet har därmed gjort att utlänningar ofta väljs bort 

till förmån för parter från samma land, kultur eller grupp (Adams & Vernon, 2008). Enligt 

Nishiyama (1999, s. 17) är Japan en nation med djupt rotad nationalistisk känsla och stark 

etnocentrism vilket innebär att japaner ser sin kultur som överlägsen andra kulturer. För 

västerlänningar som vill göra affärer i Japan gäller det därför att till viss grad ta seden dit man 

kommer, samt visa respekt och förståelse för den nationella kulturen (Nishiyama, 1999). Hofstede 

(1991, s. 17; Hofstede et al., 2011, s. 466) är av samma uppfattning och menar att den som kommer 

till ett möte i ett nytt land måste anstränga sig för att lära sig den nya omgivningens symboler och 

ritualer angående till exempel hur man hälsar, när man ska ta med gåvor samt andra inofficiella 

ritualer och beteenden.  

4.1.3 Första intrycket 

Det är enligt Rule et al. (2011) viktigt att göra ett bra första intryck i kontakten med nya 

affärskontakter. När ett affärssammanträde av större vikt ska bokas in kan det till att börja med vara 

värt att tänka på att Japan är ett samhälle med mycket vidskeplighet, där religion och andar har stort 

inflytande över det vardagliga livet (Nishiyama, 1999, s. 15; Huang, 2010). Det finns till exempel 

både dagar och nummer (datum, klockslag etcetera) som anses vara bra och dåliga och ska till 

exempel ett viktigt möte hållas bör en bra dag väljas för att visa respekt för den japanska parten 

(Nishiyama, 1999, s. 15). 
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För japaner är tiden viktig och att komma försent till ett möte anses oartigt, såvida det inte gäller 

chefen för det japanska företaget som förväntas komma sent på grund av sitt hektiska schema 

(Wirian et al., 2012, s. 72; Nishiyama, 1999, s. 91). När affärsmötet sedan inleds är det viktigt att 

tänka på att det första intrycket består (Huang, 2010). En lämplig hälsning och agerande kan inte 

bara förmedla att individen är seriös i etableringen av en affärsrelation med sina utländska 

motsvarigheter, det kan också påverka motpartens omdöme och affärsbeslut (Huang, 2010; Rule et 

al., 2011).  

 

Maktdistans gör att stor respekt visas de som är äldre, opinionsledare och auktoriteter samt att status 

är ett oerhört viktigt koncept (Singh et al., 2005; Merkin, 2007). Status kommuniceras ofta via 

speciella attribut som till exempel dyra kostymer, klockor, dräkter eller smycken (de Mooij & 

Hofstede, 2002). Det gör att japaner ofta föredrar personliga möten framför elektronisk kontakt 

eftersom den senare inte möjliggör för samma kommunicerande av status (Singh et al., 2005). 

Överlag anser japaner att klädseln ska vara proper, även på fritiden, med välstrykta kläder, putsade 

skor och elegant intryck (Wirian et al., 2012, s. 71). Konservativa och diskreta kostymer och dräkter 

är klädkoden i alla professionella sammanhang och kvinnor ska tänka på att inte bära skor med 

klack som gör dem längre än männen, samt vara diskreta med make-up och accessoarer (Wirian et 

al., 2012, s. 71).  

 

4.2 Rummet 

I Maktdistansstjärnan (Figur 1) handlar Rummet om de fysiska mötena och kontakterna. Eftersom 

etikett och sociala koder är kulturellt betingat (Cabral-Cardoso & Cunha, 2003) finns det flera 

aspekter att förstå och ta hänsyn till vid personliga möten och sammanträden och nedan 

presenteras den teoretiska forskningen rörande aspekter kopplade till fysiska möten och kontakter. 

4.2.1 Status och hälsningar 

Wirian et al. (2012, s. 68) förklarar att vid japanska affärsmöten är det en förutsättning att känna till 

den lokala affärsetiketten för att ett lyckat samarbete ska etableras. Japan är ett samhälle med tydlig 

hierarki där status spelar stor roll (Parry, 2006; Torelli et al., 2014). Japanernas förkärlek för status 

och social rang medför att de snabbt vill veta statusen på en ny affärspartner när de möts, för att på 

så vis veta hur de ska förhålla sig till denne (Nishiyama, 1999, s. 18; Parry, 2006). Det är därför 

brukligt att inleda möten med nya kontakter genom att byta visitkort (Parry, 2006; Wirian et al., 

2012, s. 72) eller ställa frågor (Nishiyama, 1999, s. 18) så att den inbördes hierarkin fastställs. 

Yoshida et al. (2013), Wirian et al. (2012, s. 72) samt Marchiori et al. (2014) diskuterar vidare 
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vikten av hur man byter visitkort och betonar att det inte bara är bytet som är relevant utan också 

beteendet under själva handlingen. Visitkortet ska till exempel förvaras i en korthållare (inte löst i 

fickan), lämnas över med höger hand eller båda händerna och den japanska texten (om tvåspråkiga) 

ska vara vänd uppåt, vid mottagande av visitkort används båda händerna. Visitkortet ska alltid 

handhas med respekt eftersom det signalerar för omgivningen att givaren av kortet kommer 

behandlas med minst lika mycket respekt om de båda parterna gör affärer tillsammans (Wirian et 

al., 2012, s. 72; Marchiori et al., 2014). Wirian et al. (2012, s. 72) tipsar även om att utländska 

affärsmän bör skriva sitt namn, företagsnamn och titel med japansk fonetisk skrift på visitkortet 

eftersom de japanska affärsmännen då vet hur de ska uttala orden, vilket innebär att de slipper tappa 

ansiktet genom att säga fel eller fråga. 

 

Japaner har ett flertal suffix som ska sättas samman med namnet vid tilltal för att visa respekt och 

signalera status (Yoshida et al., 2013; Wirian et al., 2012, s. 69). Vid tilltal används till exempel 

ändelsen -san (vän) efter namnet om statusrelationen är jämbördig eller okänd, och -sama om 

motparten har högre status än en själv (Richardson & Smith, 2007; Wirian et al., 2012, s. 69). När 

den inbördes hierarkin är fastställd är det viktigt att alla personer fortsättningsvis tilltalas med deras 

rätta titel (Wirian et al., 2012, s. 69).  Vidare ogillar japaner kroppskontakt med främlingar och 

bugningar är därför den vanligaste hälsningsformen i Japan, även om handskakningar förekommer 

(Parry, 2006; Dresser, 2011, s. 16). Hur djupt och hur länge en person bugar för en annan beror på 

den inbördes statusen (Parry, 2006; Marchiori et al., 2014). 

 

Vid affärsmöten speglas hierarkin även genom placeringen runt bordet, där senioren (eng.: the 

senior person) sitter på den bästa platsen vid mitten av bordet, vänd mot dörren (Parry, 2006). 

Senior i detta sammanhang innebär den person i sällskapet med högst status och senioritet syftar 

således både till ålder och till erfarenhet, eftersom japaner ofta arbetar inom samma företag hela sitt 

liv (Winfield et al., 2000; Uzama, 2009). Japansk senioritet ska således inte likställas med vår 

svenska innebörd, som enligt Svenska Akademins ordlista (2011) enbart syftar till ålder. Under 

mötet är det troligt att senioren inte kommer tala speciellt mycket utan hans roll är mer symbolisk, 

istället leds mötet av en yngre kollega som har goda kunskaper i engelska och är väl insatt i 

företagets mål och seniorens åsikter (Wirian et al., 2012, s. 73). 

4.2.2 Kommunikation 

Nishiyama (1999, s. 12), Huang (2010) och Parry (2006) diskuterar japaners användande av 

konstant bekräftande respons (eng.: affirmative response) i samtal. Japaner har som vana att under 

ett samtal inflika med positiv, jakande respons när den andra parten talar, för att när denne tystnat 
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prata själv och eventuellt komma med invändningar (Nishiyama, 1999, s. 12; Huang, 2010). Detta 

jakande kan vara både förvirrande och irriterande för västerlänningar eftersom det dels avbryter, 

men inte innebär medhåll, utan enbart är ett tecken på att japanen lyssnar och förstår vad 

västerlänningen säger (Nishiyama, 1999, s. 13; Parry, 2006). Från japanens sida är det alltså ett 

tecken på respekt medan det för västerlänningen kan uppfattas som det motsatta (Nishiyama, 1999). 

För övrigt innebär en nickning med huvudet upp och ner Ja i Sverige, men i Japan innebär 

nickningen helt enkelt att personen hör vad som sägs (Huang, 2010). Marchiori et al. (2014) 

förklarar också att japaner inte har några problem med tystnad under ett samtal, till skillnad mot 

västerlänningar som ofta tolkar tystnad som något obekvämt och negativt. Om en japan blir tyst 

under ett sammanträde beror det ofta på språkliga eller kulturella reflektioner, speciellt om 

sammanträdet hålls på engelska, och är alltså inte är tecken på ointresse eller avböjande av affären 

(Wirian et al., 2012, s. 70; Marchiori et al., 2014).  

 

Enligt Nishiyama (1999, s. 9, Huang (2010) samt Marchiori et al. (2014) lägger japaner också stor 

vikt vid att språket är artigt formulerat och att det som sägs framförs med stor respekt, vilket medför 

att japanerna kan uppfattas som indirekta och diffusa i sitt språk. Nishiyama (1999, s. 9) förklarar 

det som att japanerna sällan säger vad de egentligen tycker och istället använder vaga beskrivningar 

i förhoppning att motparten ska förstå vad som menas. Vidare poängterar Yoshida et al. (2013), 

Marchiori et al. (2014) samt Wirian et al. (2014, s. 69) att eftersom japanerna alltid strävar mot att 

behålla harmonin i gruppen är det inte säkert att de framför eventuell kritik öppet, eftersom det 

skulle kunna innebära att motparten tappar ansiktet. Uzama (2009) förklarar å sin sida att ärlighet 

spelar en central roll i den japanska affärsvärlden, därför kan man säga att det råder något av en 

paradox i den japanska mentaliteten mellan önskan att bevara ansiktet och kravet på ärlighet. Denna 

paradox diskuteras mer utförligt i avsnitt 4.5.3 Synen på sanning men går kortfattat ut på att artighet 

ses som viktigare än uppriktighet eftersom sanningen kan få motparten att tappa ansiktet (Winfield 

et al., 2000) och kritik framförs istället via indirekta kanaler som till exempel brev eller e-post 

(Parry, 2006). 

 

Japaner är även diskreta och indirekta när det kommer till att visa känslor (Parry, 2006; Merkin, 

2007; Nishiyama, 2009, s. 19; Dresser, 2011, s. 81). Till skillnad från västerlänningar som gärna 

visar både glädje och upprördhet, håller japanerna inne med känslouttryck och det ses som en styrka 

att inte brusa upp eller visa starka känslor publikt (Nishiyama, 1999, s.19; Merkin, 2007). Dresser 

(2011, s. 81), Wirian et al. (2012, s. 71) och Rule et al. (2011) förklarar vidare att japaner alltid 
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håller för munnen när de skrattar eller petar tänderna, vilket beror på att det anses oartigt att visa 

insidan av munnen samt att det kan ses som ett tecken på aggressivitet att visa tänderna. 

 

När ett affärsmöte avslutas förklarar Wirian et al. (2012, s. 74) att det är viktigt att man tackar och 

säger farväl till alla personer i rummet på rätt sätt. Rätt sätt innebär att man börjar med den med 

högst status och fortsätter enligt rangordningen (Wirian et al., 2012, s. 74).   

4.2.3 Indirekt kommunikation 

Kroppsspråk och ansiktsuttryck är en stor del av japansk kommunikation (Oetzel et al., 2001; 

Huang, 2010; Khan et al., 2012). Merkin (2007) och Oetzel et al. (2001) anser att kunskap om 

kroppsspråk och förståelse för mänskliga ansiktsuttryck kan hjälpa till vid interkulturella möten och 

förhindra eventuella konflikter. Nishiyama (1999, s. 13), Wirian et al. (2012, s. 68 f.), Merkin 

(2007) och Marchiori et al. (2014) förklarar att för att undvika att någon ska tappa ansiktet har 

japanerna ett, med västerländska mått, mycket subtilt och indirekt sätt att kommunicera. Nishiyama 

(1999, s. 13 f.) förklarar att japaner använder sig av fyra huvudsakliga kommunikationsstrategier 

när alla parter ska bevara ansiktet; förutseende kommunikation, egen-kommunikation, underdrifter 

samt genom att tala genom tredje person. Förutseende kommunikation innebär att japanen inte ber 

direkt om vad han önskar, men genom att vara på rätt plats och tala om rätt saker hoppas han bli 

erbjuden det han önskar. Till exempel genom att vara på ett bankmöte och diskutera finanskrisen i 

förhoppning att erbjudas att få ta ett lån. Vid egen-kommunikation pratar japanen för sig själv och 

hoppas att någon ska reagera. De runtomkring kan då välja om de vill agera eller låtsas som om de 

inte hörde. Ett exempel på egen-kommunikation är att mumla något om hur kallt/varmt det är i 

förhoppning att någon ska stänga/öppna fönstret. Underdrifter är användandet av öppna frågor, 

oavslutade meningar och diffusa påståenden för att kontrollera var motparten står i en fråga. Vid 

kommunikation genom tredje person ursäktar sig japanen på bekostnad av någon annan genom att 

till exempel säga det är ett intressant förslag men min chef skulle aldrig godkänna det. Parry 

(2006), Wirian et al. (2012, s. 69 f.), Marchiori et al. (2014) med flera diskuterar också dessa 

aspekter även om de inte namnger dem lika tydligt som Nishiyama (1999, s. 13). Både Nishiyama 

(1999), Parry (2006), Merkin (2007), Marchiori et al. (2014) med flera betonar dock att det här är 

vanligt förekommande vid kommunikation med japaner och ofta svårt för västerlänningar att förstå.  

 

Det subtila sättet att kommunicera kommer från önskan om att ingen part ska skämma ut sig, 

eftersom att tappa ansiktet innebär förlorad status vilket gör att maktbalansen i gruppen förstörs 

(Ho, 1976; Nishiyama, 1999, s. 13; Wirian et al., 2012, s. 69 ff.; Marchiori et al., 2014). Khan et al. 

(2012) förklarar vidare att subtil, icke-verbal kommunikation är mycket viktig i det japanska 
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samhället eftersom den dels syftar till att förmedla status och respekt, men också för att små tecken 

på negation kan förhindra ett publikt framträdande som leder till att någon tappar ansiktet. Det kan 

innebära att den japanska parten försöker signalera sitt svar genom fysiska ledtrådar som till 

exempel att bita ihop tänderna, titta upp i taket eller stirra ner i golvet (Nishiyama, 1999, s. 13; 

Parry 2006; Lee & Trim, 2008; Khan et al., 2012). Oetzel et al. (2001) betonar vikten av 

kroppsspråk för att förmedla även andra typer av budskap, till exempel medhåll, ifrågasättande och 

utmanande. I västvärlden förekommer inte samma bruk av subtilt kroppsspråk och det kan därför 

vara svårt för västerlänningar att se och än mindre förstå den japanska kommunikationen (Khan et 

al., 2012). 

 

4.3 Livet 

I Maktdistansstjärnan (Figur 1) representerar Livet den långsiktiga relationen mellan 

affärspartners och nedan presenteras en teoretisk genomgång av forskningen gällande 

maktdistanskopplade aspekter inom längre affärsrelationer. 

4.3.1 Wa 

Japanska affärsmän och företag värdesätter och strävar oftast efter livslånga relationer med sina 

samarbetspartners (Khan et al., 2012). I Japan benämns ofta långsiktig harmoni som Wa, vilket 

också kan översättas till frid eller balans (Nishiyama, 1999, s. 19; Parry, 2006). Wa har enligt Samli 

(2012, s. 80) fokus på gruppharmoni och social samstämmighet i ett horisontellt perspektiv, vilket 

innebär att gruppens gemensamma mål gör parterna jämlika. Parry (2006) beskriver vidare att 

skillnaden mellan japanska och västerländska affärspartners är att de västerländska ofta ser en 

relation som ”färdig” när parterna beslutat sig för att genomföra en affär eller samarbete, och att det 

är själva affären som är målet med relationen. För japanerna är det tvärtom, att en harmonisk 

relation, Wa, är ett eget mål (Parry, 2006). Detta medför att vid framtagandet av villkor och 

kontrakt för en affär är japanerna mer intresserade av att alla ska bli nöjda än att själva få mest 

fördelar på bekostnad av den andra parten, till skillnad mot västerlänningar som enligt Parry (2006) 

alltid vill få så bra villkor de kan. För japaner är målet med en affärsrelation enligt Samli (2012, s. 

80) att de enskilda intressena ska åsidosättas för att gruppen (relationen) ska få så bra 

förutsättningar som möjligt och ge fördelar för alla inblandade parter på ett rättvist sätt. 

4.3.2 Lojalitet och förtroende 

Målet för många företag, både globala och lokala, är att ha en lojal kundbas (Ganesh et al., 2000). 

Lojala kunder, som återkommer och gör affärer, genererar stora inkomster, reducerar kostnaderna 
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samt skapar gratis reklam för företaget (Ganesh et al., 2000). När företag agerar på en främmande 

marknad blir detta extra viktigt att ha i åtanke eftersom det är de företag som bäst förstår hur de ska 

attrahera och behålla, nöjda och lojala kunder, som kommer ha störst fördelar (Khan et al., 2012). 

Med tanke på japanernas konstanta strävan efter Wa, harmoni och gruppbalans blir lojalitet och 

förtroende mellan affärspartners en viktig aspekt att ta hänsyn till i affärssammanhang med 

japanska samarbetsparter (Parry, 2006; Khan et al., 2012).  

 

När japanerna bildar nya grupper och affärsrelationer är det enligt Lohtia et al. (2009) förtroendet 

som är den allra viktigaste aspekten och mycket tid spenderas mellan parterna för att bygga 

förtroende och utveckla en gynnsam relation. Enligt Lohtia et al. (2009) är det oerhört viktigt för 

utlänningar att de förstår detta när de har med japaner att göra, framförallt i affärssammanhang. För 

personer från Asien, till exempel japaner, är det också viktigare med personliga möten än vad det är 

för personer från väst, vilka lika gärna sköter kommunikation och affärer skriftligt eller via telefon 

(Zhu, Nel, & Bhat, 2006; Griffith, 2009). Griffith (2009) menar vidare att personliga möten många 

gånger innebär ett bättre och mer långvarigt samarbete eftersom förtroende lättare skapas mellan 

parterna om de träffas personligen. 

 

Rule et al. (2011) samt Yoshida et al. (2013) förklarar vidare att japaner oftast förordar långsiktiga 

relationer istället för kortsiktiga affärsmöjligheter, vilket innebär att företagens mål är tillväxt, 

ökade marknadsandelar och långsiktig affärssäkerhet snarare än kortsiktiga affärsmöjligheter och 

vinster. Rule et al. (2011) anser att japanernas långsiktiga finansiella mål delvis beror på att de 

anställdas anställningstrygghet är av högsta prioritet. Japanska företag är relativt isolerade från 

aktieägarnas tryck jämfört med hur det ser ut i västvärlden där aktieägarna och börsen har större 

inflytande över verksamheten och de beslut som fattas, vilket innebär att företagen kan ha ett mer 

långsiktigt och “säkert” arbetssätt (Rule et al., 2011). Rule et als. (2011) undersökning visar också 

att endast 2 av 43 chefer i Japan någonsin bytt jobb, vilket innebär att det för utländska företag är 

viktigt att komma på bra fot med ledaren, då det kan innebära ett långsiktigt samarbete. Yoshida et 

als. (2013) undersökning visar däremot att antalet anställda som byter arbetsplats ökar samt att 

långsiktiga mål inte längre är de enda som eftersträvas, vilket kan indikera en generell ändring i den 

japanska företagsstrukturen. 

 

En tydlig indikation på lojalitet är återköp (Khan et al., 2012), men det är värt att ha i åtanke att 

japanerna hellre stannar kvar i en känd, men mindre bra relation än att byta till en ny och okänd 

affärspartner (Liu & McClure, 2001). Uzama (2009)  och Khan et al. (2012) påpekar också vikten 
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av att underhålla relationen med kontakter på alla nivåer inom det japanska företaget, vilket kan ses 

som udda med tanke på de tydliga hierarkierna. Det är dock viktigt att komma ihåg att gruppens 

gemensamma mål och harmoni är viktigare än att öppet demonstrera skillnader i makt (Hofstede, 

1994; Samli, 2012, s. 80). 

4.3.3 Personlig kontakt 

Khan et al. (2012) hävdar att japanerna lägger mindre vikt vid praktiska faktorer som pris, kvalitet 

och serviceeffektivitet när de ska besluta om de vill förlänga affärssamarbeten. Istället är det den 

personliga kontakten, samarbetet och relationerna som styr huruvida det blir ett fortsatt samarbete. 

Yeung och Tung (1996) delar inte den åsikten utan anser att det inte finns tillräckligt med empiriska 

bevis som stödjer den teorin. Japanarnas ovilja att splittra relationer och bilda nya gör dem enligt 

Liu och McClure (2001) samt Khan et al. (2012) duktigare och mer motiverade än individualistiska 

kulturer på att vårda sina befintliga relationer genom att uppmärksamma positiva delar och lovorda 

servicen de får. Denna paradox att maktdistansen åsidosätts till förmån för grupptillhörighet 

(kollektivism), som har lägre poäng i kulturdimensionsindex (54 mot 46 poäng av 100 (Hofstede, 

1994, s. 6 f.; Hofstede et al., 2011, s. 351.)) förklaras delvis av japanernas starka 

osäkerhetsundvikande (92 av 100 poäng (Hofstede, 1994, s. 6 f.; Hofstede et al., 2011, s. 351.).  

4.3.4 Grupptillhörighet 

En affärsrelation eller ett företag beskrivs av Steidlmeier (1999) som en ”kvasifamilj” vilket innebär 

att relationer, hierarkier, beroenden och motberoenden är lika närvarande i yrkeslivet som i det 

privata. För utländska företag i Japan gäller det därför att bli ”en i familjen”, vilket innebär att hitta 

sin plats i den sociala hierarkin (Steidlmeier, 1999), både som individ och för företaget på 

marknaden. I långsiktiga samarbeten som inkluderar samarbete över nationsgränserna kan därför ett 

alternativ vara att använda sig av så kallade “brobyggare” för att förstå de sociala koderna (Krishna 

et al., 2004). Brobyggaren är en person med erfarenhet kring båda parternas sociala och kulturella 

bakgrund och som därför kan fungera både som guide och medlare i besvärliga situationer (Krishna 

et al., 2004; Huang, 2010; Hofstede et al., 2011, s. 487).  

 

Steidlmeier (1999) samt Kim et al. (2013) påpekar också att det är viktigt att förstå att asiater 

identifierar sig genom relationer och positioner inom gruppen, inte genom jämförelser med de utom 

gruppen, som västerlänningar gör. Den konfucianistiska aspekten om familjen och ömsesidiga 

motberoenden och omhändertagande är starkt etablerad i det japanska affärslivet och visar sig 

genom att många företag erbjuder livslånga anställningar och bonussystem (Uzama, 2009). Uzama 

(2009) förklarar vidare att detta är något som utländska företag sällan gör vilket sänder ut signalen 
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att de utländska företagen inte tar lika stort ansvar för de anställda och samhället som de japanska 

företagen gör. Det i sin tur leder till ytterligare avståndstagande från japanernas sida och starkare 

lojalitet mot de lokala företagen, lojalitet mot de ”inom gruppen” som har samma värderingar som 

de arbetssökande (Uzama, 2009). Dock verkar det som att den japanska arbetsmarknaden och 

affärslivet är på väg att ändras i och med till exempel färre livstidsanställningar, flexiblare 

anställningsvillkor och ökad rörlighet på arbetsmarknaden (Yoshida et al., 2013). 

4.3.5 Informella aspekter 

de Mooij och Hofstede (2002) samt Wirian et al. (2012, s. 73) diskuterar att japanerna gärna 

besöker barer, restauranger, badhus eller karaokebarer tillsammans med vänner, kollegor och 

affärskontakter. Ur affärssynpunkt är dessa sammankomster viktiga för att bygga relationer och 

Nishiyama (1999, s. 60) belyser också det faktum att japanerna föredrar att diskutera allvarliga 

affärer i mer avslappnade miljöer än på kontoret. Även Dacin et al. (1997) betonar vikten av 

informella kontakter och menar att det är vanligt att japanska företag uppvaktar och umgås med 

affärsmän även innan en affär är aktuell för att lära känna motparten och därmed bedöma om det är 

en person eller företag de vill göra affärer med. Om ett affärsmöte sker på en restaurang, vanligen 

kallat affärslunch eller affärsmiddag, är det enligt Cabral-Cardoso och Cunha (2003) vanligt att 

västerlänningar chockeras av japaners ”dåliga uppförande”. Detta eftersom japanerna ibland 

uttrycker sin uppskattning över måltiden genom att smacka, sörpla eller rapa (Moline, 1998; Cabral-

Cardoso & Cunha, 2003; Dresser, 2011, s. 81). Cabral-Cardoso och Cunha (2003) samt Dresser 

(2011, s. 81) understryker dock att det enbart är ett tecken på uppskattning och respekt för kocken 

och att västerlänningen således bör försöka uppfatta gesterna som de positiva uttryck för kompetens 

och yrkesstatus de är. 

4.3.6 Gåvor  

I Japan är det vanligt att uppvakta motparten med små gåvor (Steidlmeier, 1999; Nishiyama, 1999, 

s. 7; Wirian et al., 2012, s. 74). Gåvorna syftar till att underhålla relationsbandet samtidigt som de är 

tecken på att man uppskattar relationen samt respekterar och värderar motparten högt 

(upprätthållande av ansiktet) (Steidlmeier, 1999; Nishiyama, 1999, s. 7 ff.; Huang, 2010; Wirian et 

al., 2012, s. 74). Gåvor ska således inte lämnas vid första mötet utan först efter att en relation har 

blivit etablerad (Wirian et al., 2012, s. 74). Det finns alltid en inbördes rang i gåvornas värde i de 

fall flera personer mottar gåvor vid samma tillfälle och en person bör inte ges liknande gåvor vid 

flera tillfällen (Steidlmeier, 1999; Huang, 2010; Wirian et al., 2012, s. 74). Gåvornas presentation är 

viktigare än deras egentliga värde och gåvorna ska alltid vara vackert inslagna, dock ska vitt, svart 

och grått papper undvikas då dessa färger är reserverat för begravningar (Wirian et al., 2012, s. 74). 
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Vidare bör man inte ge blommor som gåva då de ses som vräkiga och skrytsamma, samt att kammar 

och gåvor med fyra eller nio artiklar ska undvikas då detta associeras med döden (Wirian et al., 

2012, s. 74). 

 

Yeung och Tung (1996), Nishiyama (1999, s. 7ff.) och Wirian et al. (2012, s. 74) förklarar vidare att 

gåvor hänger ihop med “skuld”. Denna skuld beskrivs vara av social art och innebär att mottagaren 

har en skuld till givaren som ska återbetalas, antingen genom en likvärdig gåva eller en tjänst. 

Vidare beskriver Nishiyama (1999, s. 8f.) att hela det japanska samhället är genomsyrat av dessa 

“skulder” och att skulderna hjälper till att hålla samman relationer mellan människor. 

 

I västvärlden är praktiserandet av gåvor inte speciellt vanligt eftersom det riskerar att ses som 

mutor, men i en del asiatiska länder (däribland Japan) kan individen ses som oförskämd om 

motparten inte uppvaktas med små gåvor (Buller et al., 2000). En västerlänning bör dock vara 

medveten om att gåvan troligtvis inte kommer tas emot direkt utan givaren ska truga och erbjuda 

den flera gånger (Moline, 1998). Japanen kommer inte heller öppna gåvan inför givaren utan ta med 

sig den hem inslagen, detta för att inte verka girig (Moline, 1998; Wirian et al., 2012, s. 74). 

Steidlmeier (1999) är också noga med att påpeka att för att en gåva inte ska klassas som muta är det 

viktigt att det finns en relevans och direkt koppling mellan gåvan och anledningen till gåvan.  

4.3.7 Sociala kontakter 

Nishiyama (1999, s. 31f.) samt Uzama (2009) diskuterar begreppet keiretsu, vilket är ett slags 

informellt konglomerat av företag som hålls samman av finansiella band. Yeung och Tung (1996), 

Lothia et al. (2009) samt Khan et al. (2012) diskuterar också begreppet Ningen kankei, det vill säga 

nödvändigheten av att etablera sociala kontakter, som en viktig aspekt av det japanska affärslivet. 

Yeung och Tung (1996, s. 54) refererar till ett japanskt ordspråk som lyder “vem du känner är 

viktigare än vad du känner [till]”, där vem refererar till kontakter och källor och vad handlar om 

teknisk expertis (som vem som helst kan lära sig). Detta kontaktsökande och nätverksbyggande 

startar enligt Nishiyama (1999, s. 6) i tidig ålder och det är därför oerhört viktigt för japanska 

ungdomar att studera vid prestigefulla universitet. Det är genom vilket universitet man studerar på 

som status fastställs och det är under skolåren som viktiga sociala kontakter knyts i både 

professionella och privata sammanhang och som bibehålls livet ut (Nishiyama, 1999, s. 6).  

 

Wirian et al. (2012, s. 73) förklarar vidare att för att affärsrelationer ska utvecklas till bra 

samarbeten måste parterna tillbringa tid tillsammans, inte bara under möten och arbetstid, utan även 

efter arbetstid. En japan jobbar enligt Wirian et al. (2012, s.73) ofta övertid och trots att övertiden 
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inte är betald är den viktig eftersom det får japanerna att skapa en gruppkänsla. Övertiden tenderar 

att vara mer avslappnad och japanerna pratar då om mer informella saker, vilket gör både den och 

de gemensamma aktiviteterna viktiga för japanerna (Wirian et al., 2012, s. 73). 

 

4.4 Pennan 

Förhandlingar och kontraktsskrivande utmärks av vissa universella drag inom affärlivet oavsett om 

de är internationella eller inte (Hofstede et al., 2011, s. 484). Aspekten Pennan presenterar därför 

forskningen om hur japaner kontra västerlänningar ser på kontrakt och beslutsfattande. 

4.4.1 Beslutsprocessen   

Hofstede et al. (2011, s. 484) anser att maktdistans påverkar graden av centralisering i kontroll- och 

beslutsfattarstrukturen. Beroende på om företaget har ett väster- eller österländskt arbetssätt tas 

också beslut på olika nivåer (Jones, 2000). En säljare från väst försöker alltid gå så högt upp i en 

organisation det går för att få en personlig kontakt och finna den som är slutgiltig beslutsfattare, 

men i Asien innehar ofta personer i lägre positioner dessa befogenheter (Jones, 2000). De kulturella 

skillnaderna i hierarki, företagsstruktur och grad av centralisering kan leda till förseningar och 

problem innan samarbetet har kommit igång eftersom affärsparterna har svårt att hitta rätt kontakt 

inom det andra företaget (Jones, 2000; Hofstede et al., 2011, s. 484 f.). Nishiyama (1999, s. 19) 

anser också att japaner är kända för att fatta beslut på emotionella grunder snarare än praktiska, 

vilket innebär att de i affärssammanhang inte alltid söker sig till den samarbetspartnern som 

erbjuder bäst villkor, utan till den som de känner att relationen fungerar bäst med. Enligt Huang 

(2010) är det också viktigt att grupperna som möts för att diskutera eventuella affärer är 

jämnbördiga till antal och status, för om japanerna upplever att de är underlägsna kommer det skada 

samarbetet och affären. 

 

Japanernas aversion mot öppet ifrågasättande och strävan mot harmoni (Lee & Trim, 2008) leder 

till en konsensuskultur som i värsta fall kan leda till att förändringar till det bättre inte blir av. 

Konsensuskulturen kan innebära att ingen vågar ifrågasätta det rådande läget eftersom någon part 

då kan tappa ansiktet, och förändringar uteblir (Eriksson & Hultman, 2014; Lee & Trim, 2008). 

Dessutom leder konsensuskulturen till att beslutsprocessen tar längre tid för japaner än för 

västerlänningar, eftersom alla berörda parter inom det japanska företaget måste få komma till tals 

innan beslut kan fattas av ledningen (Nishiyama, 1999, s. 117 ff.; Parry, 2006). Japaner måste 

komma till konsensus där alla är överens och det innebär dessutom att alla är ansvariga, det finns 

med andra ord inte någon enskild individ som kan få skulden för något, vilket skapar en säkerhet i 
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japanens sätt att agera (Wirian et al., 2012, s. 70). Hofstede et al. (2011, s. 486) förklarar också att 

förhandlingar inom affärslivet oftast förbereds av specialister, men belyser vikten av att personer 

med tillräckligt hög status och makt är med vid den formella överenskommelsen. Detta är speciellt 

viktigt om den ena parten i förhandlingen kommer från ett land med stor maktdistans som till 

exempel Japan (Hofstede et al., 2011, s. 486). 

 

Wirian et al. (2012, s. 68), Huang (2010) samt Nishiyama (1999, s. 9) förklarar att japaner gärna tar 

lång tid på sig när beslut ska fattas, vilket ofta irriterar västerländska motparter. Eftersom japanerna 

inte vill att någon part ska tappa ansiktet diskuteras inte alla alternativ och invändningar under 

mötet (Parry, 2006). På japanska företag diskuteras istället invändningar bakom kulisserna, genom 

memos och inofficiella samtal och först när konsensus råder inom gruppen och ett beslut är fattat 

presenteras det för motparten (Nishiyama, 1999, s. 80; Parry, 2006; Wirian et al., 2012, s. 70). Detta 

för att ingen av parterna ska behöva bli förnedrad genom öppet ifrågasättande eller nekande till 

samarbetet/affären (Parry, 2006). Enligt Wirian et al. (2012, s. 70) beror det långsamma förfarandet 

på japaners önskan om att undvika osäkerhet, vilket de lyckas med genom att skapa stabilitet genom 

att alla är överens i frågan och därmed kan de undvika risker (Wirian et al., 2012, s. 70).  

Västerlänningar å sin sida är vana vid och föredrar rak kommunikation, och de vill därför gärna 

diskutera villkoren för kontraktet under mötet, medan personer från Japan kan bli förolämpade av 

ett så direkt förfaringssätt (Zhu et al., 2006). Affärsmötet där kontraktet skrivs på ses av japaner 

därmed som en bekräftelse på vad som redan är överenskommet, medan västerlänningar ser det som 

ett tillfälle att utarbeta villkor (Parry, 2006). 

4.4.2 Kontrakt 

Rent generellt är japaner, liksom andra konfucianistiska samhällen, skeptiska till skrivna kontrakt 

och formella, juridiska förfaranden eftersom dessa ses som byråkratiska och stelbenta (Yeung & 

Tung, 1996; Parry, 2006; Huang, 2010). Yeung och Tung (1996) hävdar vidare att i Japan och 

övriga konfucianistiska samhällen står “etikens lag” över samhällets konstruerade lag vilket i vissa 

situationer kan innebära en viss respektlöshet mot det skrivna ordet. Parry (2006) samt Marchiori et 

al. (2014) menar därför att japanerna föredrar öppnare kontrakt i de fall då de används, samt ett stort 

mått förtroende, och affärsöverenskommelser befästs således sällan med skriftliga dokument. de 

Mooij och Hofstede (2002) förklarar också att japaner lägger mindre vikt vid ord och texter än vad 

västerlänningar gör. Kontrakt ses därför ofta av japaner som en nödlösning att falla tillbaka på om 

den personliga relationen och samarbetet inte räcker till och kontrakt ska därför helst inte behövas 

(Parry, 2006).  
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4.5 Bråket 

I aspekten Bråket diskuteras forskning kring konflikthantering samt olika attityder till kritik och 

öppna diskussioner. 

4.5.1 Vad är en konflikt? 

Konflikt definieras av Oetzel et al. (2000, s. 236) som “interaktionen mellan oberoende individer 

som har olika åsikter gällande mål, målsättningar och värderingar och som ser den andra parten som 

störande i förverkligandet av dessa mål”, det vill säga att två parter inte kan komma överens. När ett 

möte sker mellan två eller fler parter uppstår olika förväntningar på service, samarbete och 

bemötande, vilket kan leda till konflikter (Hofstede, 1991, Mohsin, 2006; s. 12; Huang, 2010). För 

att lösa dessa konflikter krävs förståelse och respekt för skillnader mellan individer och kulturer 

(Hofstede, 1991, s, 12; Franke & Nadler, 2008; Huang, 2010). 

4.5.2 Konflikthantering 

I västerländska kulturer är det allmänt accepterat att individer uppfattar en konflikt som ett sätt att 

lösa personliga orosmoment och obehag i relationen och de föredrar generellt oftast en 

konfronterande konflikthanteringsstil (Kim et al., 2013). Österländska kulturer, som till exempel 

Japan, förmodas å andra sidan uppleva konflikter som destruktiva mot den personliga harmonin och 

upprätthållandet av gemenskapen, och föredrar därför icke-konfronterande konflikthanteringsstilar 

som inte innebär att någon part tappar ansiktet (Kim et al., 2013; Khan et al., 2012; Parry, 2006). I 

affärssammanhang med parter från öst och väst kan detta skapa problem om hälften av arbetslaget 

vill “rensa luften” medan andra halvan vill “släta över” (Huang, 2010). Undvikande av 

konfrontationer kan få stora konsekvenser i de fall där den japanska parten inte vill ställa direkt 

frågor av rädsla för att förnärma eller förolämpa motparten, detta är speciellt vanligt när parterna 

har olika hög status (Parry, 2006). 

 

Winfield et al. (2000) förklarar att historiskt sett har den i gruppen som motsatt sig eller öppet 

ifrågasatt gruppens intressen ofta blivit utesluten ur gruppen, något som delvis kan förklara 

japanernas motvilja att opponera sig. Om möjligt ska därför en gemensam problemlösningsmetod 

och samarbete användas, speciellt när de moraliska frågorna har stor betydelse för båda parter 

(Buller et al., 2000). Samarbete frambringar enligt Buller et al. (2000) den bästa atmosfären för att 

främja ömsesidig respekt och omsorg om varje parts åsikt. Om man kan hitta en vinn-vinn-lösning 

genom samarbete behöver ingen av parterna offra etiska värderingar och normer som är viktiga för 

dem (Buller et al., 2000).   
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4.5.3 Synen på sanning 

Winfield et al. (2000) diskuterar fenomenet sanning och förklarar att det inte alltid är önskvärt att 

tala sanning i det japanska samhället. Eftersom det råder en konstant strävan efter harmoni samt att 

ingen vill få någon att tappa ansiktet menar Winfield et al. (2000) att användandet av vita lögner är 

både vanligt och önskvärt. Ärlighet har enligt Uzama (2009) en central roll i den japanska 

affärsvärlden, men trots det ses artighet som viktigare än uppriktighet, och etik är viktigare än 

skrivna lagar (Yeung & Tung, 1996). Winfield et al. (2000) hävdar att denna syn på sanning 

härstammar från Konfucius läror, där det enligt Konfucius kan finnas flera sanningar och 

halvsanningar samtidigt, något som går stick i stäv med den kollektivistiska harmonin och den 

tydliga hierarkin i samhället där det endast finns en sanning. Således har japanerna istället anammat 

den buddistiska lärans uppfattning om en evig sanning i nästan alla avseenden och situationer, men 

använder Konfucius halvsanningar för att bevara harmonin och förhindra att någon tappar ansiktet 

(Winfield et al., 2000). Detta yttrar sig till exempel vid inbjudningar som aldrig ska refuseras öppet, 

utan gästen bör istället skylla på sjukdom om den inte kan eller vill komma (Winfield et al., 2000). 

Nekande till förslag presenteras också som “det är svårt” hellre än att säga nej rakt ut (Wirian et al., 

2012, s. 69). Syftet med vita lögner och halvsanningar är att ingen part ska tappa ansiktet eftersom 

den sociala hierarkin och ordningen då förstörs. Det här synsättet skiljer sig från den västerländska 

uppfattningen om sanning som något absolut (Winfield et al., 2000) och kan därför skapa problem 

mellan japanska och västerländska parter då de har olika attityd till begreppet sanning. 
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5. Citeringsanalys 

Det här kapitlet är en citeringsanalys som behandlar de källor som ingår i den teoretiska 

syntesmodellen Maktdistansstjärnan (Figur 1). Citeringsanalysens tillvägagångssätt, begränsningar 

och resultat presenteras nedan. 

 

5.1 Bakgrund: citeringsanalys 

Syftet med analysen är att se hur ofta de artiklar och böcker vi använt är citerade för att därigenom 

få en uppfattning om hur mycket forskning som bedrivits inom ämnet samt att slutligen se vilka 

områden i vår modell Maktdistansstjärnan (Figur 1) som behöver undersökas ytterligare. 

 

På grund av praktiska omständigheter har vi använt oss av fyra olika versioner av Hofstedes bok 

Organisationer och kulturer, den första och den tredje upplagan samt både i den engelska 

originalversionen och i svensk översättning. I analysen har vi valt att räkna samman citeringarna för 

dessa fyra böcker och behandlat dem som en bok. Vi använder således de summerade citeringarna 

en gång vid de tillfällen då en eller flera av ovan nämnda böcker återfinns som referenser i ett 

stycke. 

 

Merparten av citeringarna är samlade från Google Scholar under perioden 25-27 november 2014. 

Därefter har vi kompletterat tabellen och analysen vartefter vi lagt till nya referenser fram till och 

med 2014-12-21. Vi är medvetna om att citeringarna ändras hela tiden vartefter nya artiklar 

publiceras och denna analys är således en ögonblicksanalys av forskningsläget som det såg ut i 

slutet av 2014. Datan som vår analys bygger på finns sammanställd och bifogad som Bilaga 3.   

 

5.2 Resultat: citeringsanalys  

Tabellen till höger visar en summering av de 

citeringar som förekommer inom respektive 

stycke. Alla dubbletter, där en källa används i 

flera stycken inom samma grundaspekt, är 

borträknade. Det innebär att sammanställningen 

inte är identisk med en summering av delstyckena 

 i Bilaga 3.  

 

Tabell 1: Summering av citeringsanalysen 
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En analys av citeringarna visar att när ett avsnitt innehåller Hofstede som referens ökar citeringarna 

markant och han är utan konkurrens den mest citerade forskaren av de vi har hänvisat till. Hofstedes 

bidrag till forskningen sker enligt vår tolkning direkt, genom att han fortsätter sina undersökningar 

på nya geografiska områden samt utvecklar och fördjupar tidigare resultat. Det sker även indirekta 

forskningsbidrag genom att andra forskare replikerar och kritiserar hans studier. Sammantaget 

innebär det att Hofstede får ett högt antal citeringar på sina verk då både kritiker, anhängare samt 

han själv citerar hans tidigare verk.  

 

Hofstedes verk Organisationer och kulturer är, i de fyra versioner vi använt, citerad sammanlagt  

3 147 gånger. Sedan följer Ganesh et al. (2000) med 934 citat, Ho (1976) med 925 citat, Yeung och 

Tung (1996) med 657 citat, Barkema och Vermeulen (1997) med 616 citat samt Hofstede (1994) 

med 591 citat. Det är dock svårt att dra några generella slutsatser kring detta eftersom vår modell 

försöker täcka av ett flertal ämnen, samtidigt som vi analyserar dem utifrån ett 

maktdistansperspektiv. Således kan intrycket vara att resultatet för Ganesh et al. (2000) tillskrivs 

större betydelse än det förtjänar, eftersom den artikeln behandlar lojalitet men inte nämner ett ord 

om maktdistans, vilket är huvudfokus i den här studien. Kopplingen mellan lojalitet, maktdistans 

och japansk kultur görs istället av författare som Parry, (2006), Rule et al. (2011) och Khan et al. 

(2012), vilkas verk har långt ifrån lika många citeringar.  

 

Vår studie innehåller fem artiklar med 0-3 citeringar av vilka fyra är publicerade 2012 eller senare. 

Den låga citeringen anser vi därför troligtvis beror mest på ålder och tillgänglighet snarare än 

innehåll.   

 

5.3 Citeringsanalys av modellens grundaspekter 

Livet är den grundaspekt som har flest citeringar (7 331 stycken) vilket framför allt beror på att det 

avsnittet är det längsta i den teoretiska genomgången. Jämfört med förberedelserna i Basen och den 

praktiska hanteringen i Rummet behandlar Livet betydligt fler ämnesområden. Det är även den 

grundaspekten som japanska affärsparter verkar anse vara viktigast.  

 

Grundaspekten Basen har enligt vår genomgång 5 584 citeringar vilket till stor del beror på att 

Hofstedes artiklar och böcker sammanlagt är citerade 4 100 gånger. Även grundaspekten Bråket har 

vid första anblicken relativt många citeringar och där är 3 147 av de 4 183 citeringarna från 

Hofstedes böcker. Sammantaget kan vi därmed se att när forskning av Hofstede används är det svårt 
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att dra några generella slutsatser om citeringarna, speciellt i de fall som boken Organisationer och 

kulturer används. Detta eftersom den boken täcker av en stor variation av ämnen och således 

troligen citeras av fler forskare än vad nischade artiklar gör. Angående konflikter är vår tolkning att 

eftersom japaner undviker konflikter och istället använder sig av undvikande och indirekt 

kommunikation ser forskningen lägre ut än vad den kanske är.  

 

Grundaspekten Rummet har lägst antal citeringar, 1 439 stycken. Liksom Cabral-Cardoso och 

Cunha (2003) är vår uppfattning att Rummet behandlar ämnen som inte verkar tas på allvar av 

forskningsvärlden och det är därmed områden med lite forskning. Det låga antalet citeringar 

indikerar att de ämnesområden som Rummet tar upp är förbisedda inom den akademiska världen, 

vilket kan antyda en viss aversion från forskningsvärlden att studera de mer vardagliga fenomen 

som belyses i avsnittet.  

 

Av de artiklar vi använder i avsnittet om Pennan har Yeung och Tungs (1996) artikel om 

affärsverksamhet i konfucianistiska samhällen näst flest citeringar, 657 stycken av styckets totalt  

4 286, vilket visar att ämnet är aktuellt och välforskat i Japan. Vi är dock av åsikten att det 

framförallt är beslutsprocessen som det finns forskning om eftersom kontrakt inte används i så stor 

utsträckning i Japan. Detta eftersom att artiklarna i avsnittet Kontrakt har 1 033 citeringar och de 

rörande beslutsprocessen har 3 267. Rörande beslutsprocessen finns dock Hofstedes bok 

Organisationer och kulturer med vilket gör att antalet citeringar ökar avsevärt, men antalet källor är 

fortfarande flest angående beslutsprocessen även om inte alla verk är lika väl citerade som 

Hofstedes. 
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6. Empiri 

Empiriavsnittet börjar med bakgrund och presentation av våra respondenter för att sedan, liksom i 

teoriavsnittet, följa modellen Maktdistansstjärnans (Figur 1) grundstruktur. Dispositionen inom 

respektive aspekt är gjord enligt de empiriska teman som framkom under intervjuerna med våra 

respondenter och underrubrikerna till Basen, Rummet, Livet, Pennan och Bråket skiljer sig således 

till viss del från dem i teoriavsnittet.  

 

6.1 Bakgrund: Empiri 

Den empiriska delen av studien består av muntliga intervjuer med anställda och före detta anställda 

på Seco Tools Sverige samt en skriftlig intervju med dotterbolagschefen på Seco Tools Japan. 

Intervjuerna är genomförda under perioden 18 november - 15 december 2014. Respondenterna är 

utvalda eftersom de har erfarenhet av att arbeta med japaner och alla har besökt Japan. Alla våra 

respondenter är män, vilket inte är ett medvetet val utan har fallit sig så på grund av att den 

information vi sökt har funnits hos dessa individer. Vi har också tagit del av skriftligt material från 

en internutbildning om den japanska marknaden, sammanställt av Seco Tools. 

 

Syftet med intervjuerna har varit att se huruvida Maktdistansstjärnan (Figur 1) och de teoretiska 

data vi inhämtat stämmer med det verkliga affärsklimatet. Resultatet av intervjuerna presenteras i 

löpande text med samma grundstruktur som Maktdistansstjärnan (Figur 1) och teorikapitlet. 

Respondenterna har dock framhållit andra aspekter som de viktigaste i affärsrelationer med 

japanska parter än vad teorin gör. Dessa empiriska teman har lett till att en del underrubriker till 

grundaspekterna är annorlunda i empiriavsnittet jämfört mot i teoriavsnittet. 

 

6.2 Presentation av de medverkande 

Några av våra respondenter har uttryckt en önskan om att vara anonyma i studien vilket vi 

respekterar till fullo. Istället för att hänvisa till dem som Respondent 1, 2 och så vidare har vi för 

enkelhetens skull givit dem fingerade namn. Nedan följer en presentation av våra respondenters 

fiktiva namn, deras roll inom Seco Tools samt erfarenhet av den japanska marknaden. 

Haglund: Marknadsdirektör på Seco Tools Sverige. Besökte Japan första gången för tjugo år sedan 

och har sedan dess samarbetat med det japanska dotterbolaget på regelbunden basis. 

Hansson: Numera pensionär, men har arbetat för Seco Tools i närmare 30 år, varav 10 år som 

dotterbolagschef i Japan. 
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Persson: Produktspecialist, besöker Japan när det japanska dotterbolaget behöver hjälp. Har 

framför allt kontakt via e-post och telefon. 

Berglund: Produktområdeschef. 

Robertsson: Teknisk chef och säljchef mot bland annat Japan. Har bott i Asien under 15 år. 

Svensson: Bosatt i Asien 2008-2014, började som teknisk chef i Kina och fick 2010 även ansvar för 

bland annat Japan.  

Sandin: Jobbar med global prissättning och lönsamhetsuppföljning av Seco Tools säljbolag. 

Borg: Jobbade på kundsidan som utvecklingsingenjörs projektledare samt produktchef. Har 

spenderat cirka tio veckor i Japan de senaste två åren. 

Motoki: Dotterbolagschef på Seco Tools i Japan.  

 

6.3 Basen 

Den empiriska delen av Basen syftar till att sammanställa våra respondenters erfarenheter av hur 

möten med japaner förbereds samt vad som är viktigt att känna till angående hierarki och första 

intrycket. Då respondenterna innehar olika positioner inom Seco Tools handlar det om möten med 

både det japanska dotterbolaget, kundmöten samt övriga möten med distributörer och 

samarbetspartners. Gemensamt för dessa möten är att motparten är japan samt att mötena äger 

rum i Japan, det vill säga att våra respondenter har varit på besök och den japanska parten 

befunnit sig på ”hemmaplan”. 

6.3.1 Inför mötet 

I Japan bedrivs uppsökande försäljning och enligt våra respondenter har Seco ofta bett om att få 

komma ut till företag och demonstrera sina produkter innan ett möte genomförs. Den första 

kontakten på det japanska företag kommer enligt Hansson troligtvis vara med en junior gatekeeper, 

det vill säga en person som står relativt lågt i rang och som har till uppgift att gallra ut vilka som får 

komma i kontakt med ledare och beslutsfattare inom företaget. Ur maktdistanssynpunkt fungerar 

denna utgallring som ett sätt att markera status. En “främling” kan inte komma in från gatan och 

direkt besöka senioren utan först måste denne bevisa sig värdig att få uppta seniorens dyrbara tid. 

Om Seco får möjlighet att träffa senioren, eller annan person med hög status, på företaget ska det 

märkas på Seco representantens beteende och respekt ska visas den andra parten för att denna 

avsätter tid. Robertsson beskriver det som att Secos representant ofta befinner sig i ett “mentalt 

underläge” och liknar situationen med hur vi svenskar “raljerar kring dammsugarförsäljare”. Den 
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japanska kunden befinner sig på hemmaplan och Seco ska tacka för att de ens får komma och 

besöka dem. Berglund är inne på samma spår och förklarar att som leverantör står man alltid i 

underläge, men att alla parter “bugar och är väldigt artiga”. 

 

När möten ska ske tillsammans med japaner anser Hansson att det är viktigt att vara ordentligt 

förberedd, gärna ”dubbelt så förberedd mot vad som förväntas av dig”. Till förberedelserna hör 

enligt Hansson att veta vilka personer som kommer närvara på mötet, namnen på dem samt deras 

titel. Dessutom belyser han vikten av att förbereda en korrekt bordsplacering utifrån gruppens 

interna status där namnlappar med fördel används. Robertsson berättar också att det oftast är 

leverantören som är först på plats för att kunden inte ska behöva vänta. Vidare anser Hansson och 

Svensson att det är viktigt att respektera tiden, både när mötet ska börja och när det ska sluta.  

 

En annan viktigt sak som Hansson tar upp som viktigt innan man träffar japaner är att man aldrig 

får kritisera sitt egna företag eller land, då japanerna ser det som en ”dödssynd”. Det är också 

viktigt att inte prata politik eller att använda sig av humor, då den skiljer sig starkt mot den 

västerländska, ett felaktigt skämt kan förstöra en relation. Här håller inte Sandin med, han tycker att 

det går att skämta med japaner och att de har humor. Hansson framhäver att användandet av 

sarkasm och ironi är en ”katastrof” och får absolut inte användas i kontakten med japaner. Något 

som japanerna däremot uppskattar är om man driver med sig själv, det kan enligt Hansson få dem 

att skratta. 

6.3.2 Hierarki 

Våra respondenter bekräftar enhälligt att Japan är ett land med tydlig hierarki och en stark 

grupptillhörighet. Respondent Borg uttrycker det som att “man känner av hierarkin” och menar att 

det i affärssammanhang aldrig råder oklarhet eller förvirring rörande den interna rangordningen 

eller vem som bestämmer. Till skillnad mot hur det kan vara i samarbeten med svenska företag där 

det inte alltid är direkt uppenbart vem som är chef.  

 

Respondent Haglund beskriver vidare att det finns ”så mycket underliggande krafter i strukturen 

som styr” och syftar till att “allt” påverkas av japanernas unika kultur. Från vilka samarbetspartners 

som väljs, till hur man uttrycker sig, till vilka som är med på ett möte, till hur man hälsar och så 

vidare. Respondenterna Persson, Hansson och Sandin förklarar vidare att japaner är väldigt 

patriotiska och att kulturen gör japanerna ”annorlunda” jämfört med svenskar. Persson anser också 

att när det gäller affärskultur är japaner det folk som har minst likheter med svenskar, men påpekar 

samtidigt att de personer som jobbar på Seco Japan är relativt västerländska i sitt tankesätt och 
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beteende efter att ha samarbetat med svenskar i närmare fyrtio år. Respondent Berglund bekräftar 

Perssons bild om att Seco Japans anställda har mer “öppenhet i kommunikationen” och att de har en 

“mer avslappnad” inställning gentemot andra affärsparter.  

 

Respondent Motoki berättar att den hierarkiska strukturen är baserad på den japanska kulturen och 

landets historiska utveckling. Motoki beskriver också att de flesta japanska företag har en 

“hierarkisk layout, som en pyramid”. Sverige har däremot enligt Haglund och Sandin en platt 

struktur där allas åsikter beaktas. Haglund och Robertsson berättar att svenska ledare kan uppfattas 

som svaga när de lyssnar för mycket på sina anställda. Vidare förklarar Robertsson att svenska 

chefer kan anses dåliga om de “springer runt och frågar om hjälp hela tiden”, vilket ses som ett helt 

normalt arbetssätt i Sverige. Sandin är inne på samma spår och förklarar att attityden från anställda 

lägre ner i den japanska hierarkin kan uppfattas som att de tycker att chefen ska veta allt (även om 

saker utanför deras specialområde) och att de anställda inte behöver kunna någonting. En 

uppfattning som inte stämmer överens med verkligheten eller det svenska synsättet där alla 

anställda har kompetens, även om den skiljer sig åt individer emellan. Motoki och Berglund 

beskriver vidare att det i Japan finns en “stor respekt i organisationen uppåt i hierarkin”. Dessutom 

berättar Motoki att alla japaner är medvetna om de hierarkiska system som genomsyrar samhällets 

olika miljöer och att alla individer agerar utifrån de normer och sociala koder som finns. Berglund 

ger ett exempel från ett besök på ett japanskt företag där han uppmärksammade att de som stod 

lägre i rang stannade upp i gången och bugade när de mötte någon som befann sig högre upp i 

hierarkin. 

 

Motoki anser att maktdistansen (i form av hierarkisk struktur) är speciellt tydlig i affärsvärlden. 

Respondent Svensson delger sina erfarenheter och berättar att ett sätt för honom att driva frågor 

med japanska kunder var att gå via den japanske bolagschefen för att de anställda skulle få ordern 

ovanifrån, istället för att gå direkt till den som frågan berörde. Svensson ansåg att det var ett 

arbetssätt som fungerade bra på japanska företag då de med sin strikta hierarki annars var svåra att 

samarbeta med. Det gick alltså inte att gå direkt till en person med lägre status, även om det var den 

personen frågan eller ärendet rörde. I andra delar av Asien förklarar Svensson att han istället kunde 

prata direkt med den som frågan berörde och sedan bara informera bolagschefen vad som bestämts. 

Motoki förklarar att eftersom den hierarkiska strukturen är så starkt rotad i det japanska samhället är 

den svår att ändra på och de som arbetar i landet måste acceptera strukturen och anpassa sig själva 

så mycket som möjligt till det lokala systemet. Motoki framhåller dock samtidigt att i teamet på 

Seco Tools Japan försöker de använda sig av en kombination av platt och hierarkisk kultur. Även 
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om Seco Tools Japans officiella organisationsschema ser ut som en pyramid förväntar sig Motoki 

att alla delar med sig av sina erfarenheter och idéer samt är delaktiga i beslut och känner sig som en 

i teamet, vilket är ett mer västerländskt arbetssätt.  

 

Haglund ger ett exempel rörande hierarki från sitt första besök i Japan; Där höll han en presentation 

och det var alldeles knäpptyst i salen hela tiden vilket gav honom en känsla av att presentationen 

inte gick bra och att japanerna var ointresserade. Haglund förklarade sin oroskänsla för sin mer 

erfarne kollega i pausen och fick då svaret att det gick jättebra eftersom japanerna både tittade och 

lyssnade på honom. Problemet var att med på mötet fanns företagets senior som inte kunde prata 

själv utan var en senildement, äldre man med personlig assistent. Seniorens närvaro innebar att de 

med längre status inte hade tillåtelse att prata fritt. Detta utspelade sig för 20 år sedan och ingen av 

våra yngre respondenter har liknande erfarenheter av att det krävs “godkännande” från senioren för 

att få tala vid möten, vilket kan indikera att det skett en förändring i det japanska arbetssättet. 

 

Flera av våra respondenter betonar att hierarkin inom japanska företag inte är något dåligt. Tvärtom 

gör den tydliga hierarkin det enkelt att komma ihåg vem som har vilken position och vilka 

ansvarsområden, och därmed vem som bör kontaktas i diverse frågor och ärenden (även om kontakt 

oftast sker genom Seco Japan) (Borg).  

6.3.3 Första intrycket 

När det gäller det första intrycket har japanerna enligt Hansson stort överseende med 

västerlänningars små klavertramp och misstag. Eftersom japanerna är medvetna om sin unika kultur 

förväntas inte gäster från andra länder känna till de sociala koderna vid första mötet. Robertsson 

uttrycker det som att man som svensk “inte förväntas vara japan, de [japanerna] vet ju att det är 

skillnad”. Robertsson betonar dock vikten av hyfs, vett och etikett men poängterar att det inte 

handlar om att “bli japan” utan bara om att kunna föra sig rent allmänt. Alla försök att ta till sig 

ritualer och rutiner samt att använda japanska fraser uppskattas dock (Hansson; Persson) och Borg 

lyfter fram att japanerna är intresserade av den svenska kulturen och skillnaderna på samma sätt 

som svenskar ser på den japanska kulturen med viss förundran och skepsis. Sandin förklarar att som 

svensk representant i Japan får man ”kanske fråga hur vi ska bete oss när vi åker ut till en kund” och 

menar vidare att man får ”vara lite avvaktande” för att se hur de man möter agerar. Annars ”handlar 

det om att vara social, hälsa och visa att man är intresserad, det brukar fungera” enligt Sandin. 

Något som flera respondenter framhåller inte är unikt för Japan, utan är en generell etikett i alla 

affärssammanhang. 
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Eftersom ålder är synonymt med erfarenhet och kompetens i Japan har både Haglund och Svensson 

haft svårigheter med att tas på allvar i början av sina karriärer. För japanerna har det varit svårt att 

förstå och acceptera att en person i 20-30 årsåldern innehar en hög position inom företaget. 

Svensson berättar att för att överbygga det första negativa intrycket hans ringa ålder gav, 

underströks hans position genom att hans assistent presenterade honom, förklarade hans titel och 

betonade att han rapporterade direkt till Seco Tools ”vice president”. Denna utbrodering syftade till 

att förstärka Svensson status genom kompetens och kontakter som kompensation för hans låga 

ålder. Borg har också erfarenhet av att ofta presenteras som en “väldigt viktig person”, enligt 

honom själv som viktigare “än han förtjänar”, men då i egenskap av sin yrkesroll (Borg är drygt tio 

år äldre än Svensson). Haglund berättar vidare att han vid sitt första besök i Japan förklarade sin 

låga ålder med att “kompetens går före ålder i Sverige”, vilket var ett stort misstag. Tolken som var 

med fick lov att översätta det på ett annat sätt och gav i sitt improviserande Haglund egenskaper 

som att han var oerhört smart, kunde nio språk flytande och hade samma CV som Seco Tools VD. 

Haglund hade enligt egen utsago “varit körd för livet” [karriärmässigt i Japan] om inte tolken 

“räddat situationen” genom att inte översätta Haglunds direkta ord, utan istället ge honom 

erfarenheter och kunskaper som kunde motivera hans höga position. De påhittade meriterna gjorde 

att japanerna kunde acceptera Haglund trots hans vid tillfället låga ålder.  

 

6.4 Rummet  

I det empiriska avsnittet Rummet sammanställer vi våra respondenters erfarenheter av personliga 

möten med japanska affärskontakter. Vi presenterar bland annat respondenternas åsikter om vikten 

av japanernas speciella hälsningsritualer samt andra statusrelaterade ämnen. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning av respondenternas erfarenheter kring direkt och indirekt kommunikation 

med japaner. 

6.4.1 Status och hälsningar 

Japaner har en formell ritual gällande överlämnandet av visitkort som är mycket unik och beskrivs i 

teoriavsnittet (s. 29f.), och det är något som alla våra respondenter belyser är viktigt att ha kunskap 

om. Borg ironiserar till exempel och förklarar att “det är inget det slarvas med direkt” och Haglund 

betonar att det är ”jätteviktigt att man har respekt för det där”, vilket syftar till japanernas kultur och 

ritualer.  

 

Borg lyfter fram skillnaden mellan bruket av visitkort mellan svenskar och japaner, som att 

svenskar oftare frågar efter visitkort i förbifarten för att få kontaktuppgifter. I Japan är det mer av en 
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ritual med noggrann presentation av namn, titel och position inom företaget samt övrig erfarenhet 

(Borg). Persson lyfter också fram att det finns en skillnad mellan hur olika generationer av japaner 

förväntar sig att hälsningen ska gå till. Den äldre generationen vill att individerna ska buga, ta i 

hand, ta emot visitkortet med båda händerna, studera det noggrant och gärna läsa det högt och 

kommentera statusen på personen man möter. Svensson ger följande exempel på en fras som 

används för att uttrycka respekt och bekräfta motpartens status: ”jag ser att du är teknisk chef, vilket 

ansvarsfullt jobb du har”. Persson och Haglund förklarar dessutom att visitkortet inte får läggas i 

bakfickan, det skulle ses som en ”dolk i bröstet på den äldre generationen” (Persson). Kortet får 

istället gärna läggas synligt på bordet under mötet. Svensson anser att den formella, vördnadsfulla 

ritualen är unik för Japan och flera respondenter betonar att processen inte får skyndas igenom, även 

om den kan kännas långdragen med västerländska mått mätt. Persson förklarar vidare att den yngre 

generationen japaner generellt sett inte är lika strikta, men att de ändå håller på traditionen gällande 

visitkortsproceduren. Borg lyfter också fram att de tydliga, ceremoniella reglerna kring 

hälsningarna och visitkortsutbytandet gör möten med nya kunder och samarbetspartners relativt 

enkelt eftersom reglerna fungerar som manus och trygghet där alla vet vad som kommer hända. 

6.4.2 Under mötet 

När Svensson ska beskriva ett möte med japaner lyfter han fram att det är viktigt att snabbt komma 

till saken och att man inte får slösa med någon annans tid. Något som är tvärtemot hur det fungerar i 

Kina eller Indien där affärsmän gärna ska dricka te och småprata i uppåt en timme innan viktiga 

ämnen diskuteras. Svenssons erfarenhet av kundbesök i Japan är att man till ett första möte ofta får 

en tydligt avsatt tid, till exempel 20 minuter, och på den tiden gäller det att hinna presentera det som 

är viktigt. Dock tar Svensson upp ett exempel när ett 20-minuters möte blev till ett tre timmars möte 

när ”rätt” saker sades, vilket enligt hans uppfattning innebär att ”tidsallokeringen är dynamisk”.  

 

Perssons erfarenhet av möten skiljer sig från Svenssons i och med att Persson bara besöker kunder 

som redan har en etablerad relation med Seco. För Perssons del innebär det att varje möte börjar 

med att han efter de inledande hälsningarna ska sitta ner och dricka te, vilket kan upplevas 

stressande när han är där för att lösa problem. Persson och Borg belyser dock att ritualen med 

tedrickande är vanligt i hela Asien och att det är viktigt att alltid låta möten ta tid och att inte stressa 

den japanska parten. Persson tillägger att ”man bränner sina broar om man är för på”. Hanssons 

erfarenhet när det gäller möten är att det gäller att hålla tiderna samt att varje möte i regel är två 

timmar, detta gäller dock när en relation redan är etablerad. 
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Robertsson, Haglund med flera betonar att det är oerhört viktigt att alltid hålla vad man lovar samt 

att följa upp det som sägs under ett möte, även om det kan verka som “små skitsaker”. Hansson 

menar att det är bättre att lova mindre och leverera mer, för om man glömmer något anser japanen 

att du är opålitlig, oavsett om det handlar om till synes obetydliga detaljer eller viktigare saker. 

Hansson förklarar vidare att man aldrig kan kräva att en japan ska lova något, eftersom japaner 

måste bestämma tillsammans i gruppen innan de kan lova något, vilket innebär att man bara “gör 

bort sig själv” om man försöker pressa dem. Slutligen lyfter Hansson fram att man i slutet av mötet 

med fördel kan gå igenom det som sagts, så att deltagarna är eniga om vad som diskuterats och vad 

man kommit överens om. 

 

Hansson tillägger att det också är viktigt att visa ödmjukhet, något han anser att västerlänningar 

generellt missar. Hanssons uppfattning är att västerlänningar oftast pratar om sig själva och sitt 

företag istället för att hålla låg profil och visa ödmjukhet. Motoki å sin sida anser att svenskars 

beteenden under möten är positiva och han framhåller att svenskarna ofta har många öppna 

diskussioner och utbyten av åsikter från alla i samband med beslut, vilket han uppskattar. Motokis 

uppfattning överlag är att Sverige har en mindre topp-nedåtgående styrning, än hur det ser ut i 

Japan.  

 

Alla respondenter är eniga om att de alltid blir väl bemötta och behandlade när de gör affärer med 

japaner och besöker japanska kontakter. Borg refererar återkommande till japanerna som ett 

gästvänligt folk. Sandins uppfattning är att japanerna alltid ”tar väl hand om en och man blir 

introducerad för alla på kontoret”. Japanerna har också som vana att hissa den svenska flaggan vid 

planerade utländska besök för att visa sin uppskattning och signalera respekt och status, Robertsson 

förklarar att det är en tradition som numera också sker på Seco i Sverige när de får utländska 

besökare. 

6.4.3 Kommunikation 

Japaner är generellt dåliga på engelska enligt både merparten av våra svenska respondenter och vår 

japanska kontakt Motoki, vilket är anledning till varför man som utländsk affärsman alltid ska ha en 

tolk med sig när man gör affärer. Vid kundbesök fungerar ofta den japanska Seco kontakten som 

tolk (Borg). Enligt Robertsson pratar japaner helst inte i telefon just på grund av 

språkförbistringarna utan föredrar mail-kontakt eller att träffas personligen, något som Berglund 

och Borg också tar upp. Robertsson berättar vidare att när vissa japanska kunder inte vill prata i 

telefonen lägger de helt sonika på luren om de hör att det är en engelskspråkig som talar i andra 
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änden. Berglund förklarar vidare att dessa språkförbistringar innebär att “kontaktytorna minskar” 

eftersom kontakten mellan Seco i Sverige och Japan enbart sker med ett fåtal personer. Efter 

arbetstid och i mindre officiella sammanhang kan dock de flesta japaner kommunicera hjälpligt på 

engelska, men som Haglund uttrycker det: “i affärssammanhang väljer man att inte ha ett 

underläge”, och därför vill japanerna helst diskutera affärer på sitt modersmål. Det kan dock vara 

värt att ha i åtanke att delar av den japanska gruppen troligtvis förstår det som sägs på möten utan 

att tolken översätter (Haglund). Persson anser också att den yngre generationen generellt sett är 

bättre på engelska än den äldre. 

 

Svensson förklarar vidare att det inte går att fråga en japan rakt ut om denne gjort en sak eller inte 

eftersom det inte går att bedöma om svaret är sant, eller om svaret bara fungerar som en artighet och 

innehåller det svar japanen tror att Svensson vill ha. Hansson och Haglund diskuterar samma sak 

och förklarar att om man vill ha ett svar från en japan, måste man använda öppna frågor och försöka 

få motparten att återberätta det man pratat om med egna ord, vilket är enda sättet att veta om 

japanerna förstått. Att ställa en fråga där japanen tvingas svara ja eller nej fungerar inte enligt både 

Hansson, Persson, Motoki och Haglund, eftersom japanen inte kan svara nej utan att tappa ansiktet. 

Motoki uttrycker det som att japanerna har en “icke JA eller NEJ-kommunikationsstil” och 

beskriver det som att japanerna istället ofta svarar “Ja, men…” och “Nej, men… “ när de 

kommunicerar.  

 

Borg förklarar att under ett möte kan japaner ofta ses som blyga och tillbakadragna till en början, 

men att det brukar släppa efter ett tag. Persson och Berglunds uppfattning är att under ett möte får 

alla får komma till tals och det inte finns någon tydlig rangordning i vilka som får prata. Oftast är 

det chefen som sitter passiv och tyst för att sedan efter mötet eller i pausen stämma av med sin 

grupp. Persson beskriver å andra sidan kommunikationen mellan japaner sinsemellan som 

“militärisk” och väldigt hierarkisk, där chefen “pekar med hela handen”. Eftersom de pratar 

japanska förstår han inte vad som sägs men det låter inte som en “trevlig dialog” och Persson ser en 

stor skillnad mot svenska chefer som aldrig skulle skälla på sina anställda på samma sätt. Denna 

militäriska kommunikation sker inte öppet, utan inofficiellt, mellan möten etcetera och det riktas 

aldrig mot någon utanför den japanska gruppen. Berglund förklarar också att de relationer han sett 

mellan den japanske dotterbolagschefen och dennes medarbetare ser avslappnade ut och ”ingen 

behöver gå på tå för sin chef”. Borg anser också att alla parter får komma till tals, men poängterar 

samtidigt att hierarkin i den japanska gruppen “skiner igenom”. Även om inte heller Borg förstår 
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när de pratar japanska sinsemellan säger han att det märks att det är senioren som bestämmer och att 

de yngre lyssnar noga på dennes åsikter.  

 

Sandin förklarar att japaner nästan alltid ”håller inne med sin åsikt” och att de inte vågar fråga om 

det är något de inte förstår. Istället ”avvaktar de [japanerna] att ställa frågor” och tänker ”det kanske 

bara är jag som inte förstod”. Sandin tror att de är tysta för att de är rädda att visa sin “okunnighet” 

eftersom de då skulle tappa ansiktet. Haglund, Borg med flera betonar och bekräftar också att 

konceptet tappa ansiktet är oerhört viktigt inom japansk affärskultur. Borg poängterar även att det 

inte bara är den enskilda individen som skäms om en person i ett sällskap gör bort sig, utan känslan 

av skam finns i hela den japanska gruppen.  

6.4.4 Indirekt kommunikation 

De flesta av våra respondenter kan bekräfta forskningen gällande kroppsspråk och japaners aversion 

mot offentliga känsloyttringar. Respondenterna anser att japaner ofta gömmer sig bakom en fasad 

av artighet som gör det svårt att veta vad de egentligen tycker och tänker. Persson och Borg har 

erfarenhet av att japaner håller inne med sina känslor och att det är svårt för utomstående att förstå 

vad de tänker, till skillnad mot svenskar som gärna visar vad de tycker och tänker genom 

kroppsspråk och röstläge. Berglund förklarar det som att japaner “undviker att visa allt för starka 

känslor” medan Sandin lyfter fram att japaner kan brusa upp i de fall de känner sig bortgjorda eller 

förolämpade. Hansson håller inte med om att japaner skulle vara svårare att förstå än något annat 

folk och menar att japanerna troligtvis har ”lika svårt att tolka oss som vi har att tolka dem”. En av 

de andra respondenterna skämtar dock om att Hansson själv, med sina många år som boende i 

landet, på många plan är “mer lik en japan än japanerna själva”.  Med andra ord kan det antas vara 

en vanesak angående vad och hur man gör för att uttrycka sig fysiskt samt hur lätt eller svårt man 

har att tolka andras beteende. Persson och Berglund beskriver vidare japaner som konstant leende 

och flera av våra respondenter återkommer till att det är svårt att veta vad de egentligen tycker och 

tänker eftersom japanerna ler för att det förväntas av dem och inte som något egentligt uttryck för 

glädje eller medhåll.  

 

Flera av våra respondenter beskriver sina upplevelser av indirekt kommunikation och dråpliga 

situationer som uppstått när vår respondent och den japanska motparten inte fullt ut förstått 

varandra. Svensson har till exempel erfarenhet av att japanerna talar genom tredje person (se s. 32) 

och skyller på andra, det vill säga att japanen inte kan fatta ett beslut utan att prata med sin 

överordnade. Haglund ger ett annat exempel och beskriver att “när de [japanerna] drar in luft mellan 

tänderna, då vet man att man har gjort bort sig”. Haglund skildrar också andra situationer där 
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indirekt kommunikation gjort det svårt att veta vad den japanska motparten egentligen menat. Till 

exempel beskriver han en middag där värdinnan förklarade att hennes make inte varit nykter på 30 

år. Ett ur svensk perspektiv mycket märkligt uttalande, men som i Japan innebär ungefär att hennes 

make är en mycket viktig man som spenderar dagarna på affärsmiddagar och skålar i champagne. 

Det som ur ett svenskt perspektiv lät som ett beklagande eller en ursäkt var med andra ord ett tecken 

på respekt och uttryck för stolthet. Robertsson diskuterar också japanernas underliga påståenden 

och ursäktanden för att personen själv/dennes fru “är så ful”, “maten så äcklig” och så vidare, men 

anser att japanerna oftast inte menar något negativt med det utan att det är “en kulturell grej”. 

 

6.5 Livet 

I den empiriska delen av Livet presenteras de svenska respondenternas erfarenheter av långsiktiga 

relationer med personalen på Seco Tools Japan samt andra japanska kunder och 

samarbetspartners. Avsnittet börjar med en presentation av hur samarbeten med japanska parter 

kan se ut och vilka faktorer som bör beaktas. Sedan följer respondenternas åsikter kring relationer, 

relationsbyggande, gåvor med mera. 

6.5.1 Samarbete 

När det gäller samarbeten mellan japaner och svenskar anser Haglund och Persson att de generellt 

sett fungerar bra eftersom svenskar inte är lika burdusa som till exempel holländare eller 

amerikaner. Persson förklarar också att vi nordbor ses som ganska tystlåtna, organiserade och hyfsat 

ärliga, vilket japanerna uppskattar. Med ärlighet menar Persson till exempel att vi svenskar säger att 

något kommer ta tid om det gör det, något som enligt Persson inte stämmer in på till exempel 

italienare som oftast lovar att allt fixas “snart”. Svensson tillägger att japaner har en stark 

uppfattning om vilka de kan samarbeta med och presenterar ett exempel på när Seco Tools Japan 

skulle kalla in en expert från Indien, vilket japanerna inte tyckte om. Japanerna sa det visserligen 

inte rakt ut, som kritik mot indiern, utan istället pushade de för att en svensk expert skulle tas in. 

Eftersom aversionen var så uppenbar innan personerna ens hade träffats bedömdes ett samarbete 

mellan indiern och den japanska gruppen inte vara möjligt så i slutändan blev samarbetet inte av. 

Svensson berättar vidare att både kineser, indier och japaner är skeptiska mot varandra, men att 

svenskar generellt sett kan samarbeta med och välkomnas av alla.  

 

Haglund och Hansson förklarar vidare att i Japan finns en slags osynlig hierarki mellan företagen, 

där multinationella japanska företag står högst i rang och därmed är mest eftertraktade både som 

samarbetspartners och arbetsgivare. På andra plats ligger nationella japanska företag, som nummer 
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tre står multinationella megaföretag (exempelvis Coca Cola) och på fjärde plats kommer mindre 

multinationella företag. Haglund förklarar vidare att för att lyckas med relationsbyggandet måste 

man veta vart i hierarkin man själv befinner sig och Seco Tools befinner sig i grupp fyra. Som 

säljande företag har Seco Tools svårt att sälja till de stora japanska företagen och de har även vissa 

svårigheter med att rekrytera kompetent personal eftersom “alla japaner vill jobba på japanska 

företag” (Hansson). Seco jobbar därför enligt Haglund främst med mindre, japanska familjeföretag. 

Sandin förklarar vidare att det är ”svårt för Seco att slå sig in i Japan, trots att vi [Seco] har bra 

produkter”, ”I deras [japanernas] ögon är vi [Seco] ett litet svenskt bolag och det finns stora japaner, 

så väljer man oftast ett sådant före Seco”.  

 

Hansson förklarar och betonar också begreppet keiretsu, vilket är en grupp av japanska företag som 

samarbetar och är lojala mot varandra genom osynliga lojalitetsband. Enligt Hansson skapades 

keiretsu efter andra världskriget när japanska företag saknade kontanta medel för att göra affärer 

och istället samarbetade de genom att skriva skuldsedlar till varandra. För större företag innebar det 

att skuldsedlar skrevs till olika typer av underleverantörer och samarbetspartners vilka i sin tur 

gjorde liknande affärer med råvaruleverantörer och så vidare. En keiretsu är således en grupp 

företag som samarbetar eftersom de är sammanknutna genom ömsesidiga skulder och lojalitet, men 

det finns inga formella, juridiska skyldigheter eller förbindelser om samarbete (Hansson). Oavsett 

om skulderna är betalade idag eller om samma system fortfarande används, består lojaliteten, och 

det ska mycket till innan ett japanskt företag väljer att köpa in varor från ett svenskt företag framför 

ett japanskt inom keiretsun.  

 

Persson förklarar också att japaner ”har ett väldigt komplext nätverk när det gäller distributörer och 

återförsäljare” och Sandin berättar att i Japan finns så kallade Whole Sellers (grossister) som köper 

in produkterna från leverantörerna för vidare försäljning till distributörer som i sin tur säljer till 

slutkund. Svensson beskriver processen som en typ av makt, där det hela tiden är ”någon större” 

som styr marknaden, vilket innebär att affärer tar tid att genomföra. Enligt Haglund måste affärer 

dock få ta tid “för att det är en del av livet och den japanska kulturen” men systemet innebär att det 

är svårt för Seco att nå nya kunder. Eftersom både uppvaktning sker och information förflyttar sig 

uppifrån och ner i varje led i hierarkin blir det en omständig process att bygga nya relationer, 

speciellt om det är grossister och distributörer inblandade i processen (Haglund). 

6.5.2 Bygga relationer 

Att bygga en relation med japanska företag tar enligt Haglund tid. Relationsbyggandet börjar enligt 

Haglund med att delegationer träffas flera gånger och ”pratar nonsens”, till exempel på mässor, och 
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Svensson förklarar att inledningsvis ligger fokus bara på att lära känna varandra och bygga 

förtroende. När det gäller relationer bekräftar Haglund att en japan, enligt hans uppfattning, hellre 

stannar kvar i en dålig relation än att söka nya, vilket kan vara positivt när det gäller Secos 

befintliga kunder men också negativt eftersom det medför att kundrotationen i samhället rent 

generellt är låg. Det vill säga att kunder och samarbetspartners håller samman länge, även i dåliga 

tider, och det är därmed svårt att få nya kunder.   

 

Att spela golf är enligt Hansson ett vanligt sätt att bygga relationer i Japan eftersom golf är en stor 

sport i landet, spelandet kompletteras också med andra aktiviteter på ett sätt som inte sker i Sverige. 

Hansson förklarar att vid en golfrunda umgås oftast spelarna hela dagen i en mer avslappnad miljö, 

vilket gör att man på ett enkelt och avslappnat sätt kan lära känna de andra personerna. 

Golfproceduren i Japan ser ut på följande sätt: Fika/frukost – nio hål – trerätters lunch med alkohol 

– nio hål – nakenbad på ett japanskt badhus – prisutdelning. Prisutdelningen ser också den 

annorlunda ut än i Sverige. Priserna ges inte till den bästa golfaren utan de lottas ut och alla får ett 

pris. Golf är med andra ord en heldagsutflykt och det är ett vanligt sätt för potentiella 

affärssamarbetsparter att lära känna varandra. 

 

Haglund förklarar också angående relationer att det är ”jätteviktigt med affärkontakter på hög nivå” 

och Hansson berättar om sin erfarenhet från när han jobbade som dotterbolagschef i Japan och 

därmed hade den högsta positionen på företaget. Enligt den japanska traditionen skulle Hansson vid 

besök hos kunder då mötas av en person av samma rang för att ingen av grupperna eller parterna 

skulle hamna i statusmässigt underläge. Ibland var det dock praktiskt svårt för den japanske 

dotterbolagschefen att närvara, vilket innebar att antingen fick mötena bokas in med lång 

framförhållning, eller så fuskade Hansson och besökte företaget ”utklädd till servicetekniker”.  

 

Robertsson har liknande erfarenheter och berättar att när Seco Tools Sverige kommer till Japan med 

en högre chef som vill göra kundbesök och få kontroll på marknaden kan det bli besvärligt för 

japanerna. Detta eftersom japanerna vill möta den höga chefen med en person av lika hög rang för 

att besöket ska hålla rätt standard, något som inte alls är ett krav från svenskarnas sida. Robertssons 

erfarenhet är att dessa krav på representanter och hög standard kan leda till att japaner säger nej till 

besöket om de inte kan få personer med tillräckligt hög status att närvara. Robertsson förklarar 

också att i Japan går det inte att “knacka dörr och råka ha chefen med sig”. Ur det perspektivet är 

det därför ibland lättare för Seco Sverige att bjuda in japanska kunder och personal från 
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dotterbolaget till Sverige eftersom detta på ett enklare sätt möjliggör för personer med olika status 

att träffas.  

 

Persson förklarar vidare att det är “svårt för oss [Seco] att sälja produkter” eftersom ”japaner köper 

mycket inhemskt”. Måste japanerna köpa produkter från ett annat land, har de höga krav på både 

kvalitet och finish, “allt måste vara i tipptopp, även testskär” (som bara är en slags prototyp och 

ingen slutlig produkt). Persson gör en jämförelse med en rallybilsprototyp som för japaner måste 

vara lackad och se perfekt ut för att motorn/prestandan överhuvudtaget ska testas. Persson och 

Berglund betonar att för japanen är både prestanda, kvalitet och finish oerhört viktigt och Berglund 

berättar vidare att japaner har “fokus på detaljer, … det ska vara korrekt i detalj”. Persson betonar 

att testskären aldrig har några fel i kvalitet eller prestanda utan det enda som skiljer testskär från 

slutliga produkter är utseende och finish. Hans uppfattning om varför japaner inte vill testa 

produkterna om de inte exakt stämmer med ritningen är att japanerna tänker att de inte; “vill 

samarbeta med detta företag [Seco] om de inte gör testskären ordentligt”. Hansson förklarar 

japanernas noggrannhet genom att belysa att för en japan är 95 % säkerhet och 5 % osäkerhet 

alldeles för dåligt och riskabelt och japanerna kan därför anse att om ett företag inte bemödar sig 

med att göra ordentliga (test)produkter kan de uppfattas som slarviga. Risken blir då för hög för att 

japanerna ska vilja ha affärer ihop med det andra företaget och då finns heller ingen idé att lägga ner 

tid på att testa prototyperna. Respondenterna är eniga om att japanernas unika krav på finish måste 

bemötas för att relationen ska fungera och fortsätta vara positiv, även om vissa uttrycker åsikter om 

att de tycker japanernas krav är “udda” och “överdrivna”. 

6.5.3 “Efter fem” – relationer 

Hansson, Berglund och Borg förklarar att den sociala samvaron mellan kollegor och leverantörer-

kunder är av största vikt. Under arbetsdagen har japaner en “korrekt profil”, och artighet och 

respekt lyfts fram som oerhört viktiga aspekter enligt alla våra respondenter. Borg förklarar vidare 

att artigheten nästan leder till en charad där alla parter iträder sig en roll och beter sig korrekt, men 

att sanna åsikter och eventuell kritik inte framförs. Berglund och Borgs erfarenheter är dock att på 

kvällen går japanska affärsmän ofta ut på en “kliché karaokebar” (Berglund) tillsammans med 

kunder och andra kontakter där de sjunger högt, dricker, skriker och släpper loss. Perssons 

erfarenhet är att japaner inte tål så mycket alkohol och när de blir påverkade blir de glada och 

skrattar, “nästan att de spårar ut och fastnar i gapskratt”. Dagen efter är de strikta igen och ber 

nästan om ursäkt för vad som skett på kvällen. Berglund beskriver också att japaner på besök i 

Sverige under middagar kan bete sig på liknande sätt, vilket indikerar att det är känslan av 
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“ledighet” som får japanerna att släppa loss. Borg med flera förklarar att det generellt märks stor 

skillnad i japanernas beteende mellan kontorstid och efter arbetstidens slut.  

 

“Efter fem” fyller också en stor funktion gällande japaners konflikthantering vilket kommer 

diskuteras under 6.6 Bråket. 

6.5.4 Ålder och förtroende 

När det gäller relationer berättar Haglund att ”allting angående position har också med ålder att 

göra”, vilket också belystes i exemplet på sidan 50. Haglund anser att det idag fungerar bättre för 

honom att agera i Japan, än vad det gjorde första gången för 20 år sedan, eftersom han är äldre nu 

och idag blir han tagen på allvar på ett helt annat sätt. Svensson som är en av våra yngsta 

respondenter har samma erfarenheter och upplevde till en början att japanerna var reserverade mot 

honom på grund av hans låga ålder. Han berättar till exempel att det tog nästan två år innan de 

nådde fram till ömsesidig respekt och arbetsformer som fungerade. Robertsson diskuterar också 

längden på det samarbete som krävs innan det finns en etablerad relation och menar att det mest 

fördelaktiga är långsiktigt engagemang, eftersom det ofta tar ett år eller mer att skapa förtroende. 

“Ska man flytta utomlands och jobba gör man inte nytta förrän efter ett par år” (Robertsson). 

Svensson berättar vidare att det är stor skillnad mot hur det fungerar i andra delar av Asien. I till 

exempel Indien är titeln allt och åldern har inte någon betydelse. 

6.5.5 Gåvor 

Respondenterna Hansson och Borg anser att gåvor är viktigt och Borg poängterar också vikten av 

att de är fint inslagna. Dessa två respondenter är de enda som delger att de har erfarenhet av 

personliga gåvor och giveaways. De giveaways som Seco Tools ger bort till kunder består oftast av 

reklamprodukter, till exempel mössor, golfbollar och liknande, men det sker inte till alla kunder 

eller vid varje besök.  

 

Borg förklarar att han ibland har överlämnat gåvor men att det bara har varit till Seco personer som 

han har haft mycket personlig kontakt med, “till kunder är det mer give-away grejer”. Hansson har 

mer erfarenhet av gåvor sen sin tid som bosatt i Japan och belyser att det japanerna uppskattar mest 

är ätbara saker eller saké, eftersom japanerna oftast bor trångt och därmed inte har plats för en 

massa gåvor/saker till hemmet. När gåvor ges bort ska de enligt Hansson alltid ges till den med 

högst rang om det är en gåva, och i rangordning om flera gåvor överlämnas samtidigt. Företagen har 

sedan egna system för att dela ut och sprida gåvorna till övriga anställda enligt en viss ordning, 

vilket innebär att ”det hamnar hos alla så småningom”. 
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Berglund delar inte uppfattningen om att gåvor skulle vara speciellt viktigt i Japan och han har 

därför inte haft med sig några på sin resa. “Den lokala kollegan måste ha koll på om och vad, sedan 

kan det vara jag som ger dem”. Med det citatet menar Berglund att det är den japanske 

Secokollegans bedömning som avgör om gåvor ska överlämnas eller inte, eftersom besöket är noga 

förberett av honom. Varken Borg, Svensson eller Sandin upplevde heller att gåvor var något som 

förväntades av dem. Borg förklarar det som att “japanerna vet att det är de som tycker det är viktigt 

med presenter” och anser därmed att japanerna är medvetna om att bruket av gåvor inte är lika 

viktigt och vanligt inom andra kulturer. Svensson som gäst har fått gåvor, men upplever att de ges 

till honom anonymt, till exempel i en påse på hotellrummet ”som tack för att du var här”, det vill 

säga som en slutgåva.  

 

Enligt Hansson kan nog vissa uppleva gåvor som korruption, men inte hos ”den lille mannen”, det 

vill säga att i den skala som gåvor ges mellan affärskontakter är värdet på gåvan så litet att 

korruption inte är aktuellt. Istället för värdefulla gåvor berättar Hansson att Seco Tools ibland 

bjuder in viktiga kunder och personal från Seco Japan till golftävlingar, Sverigebesök eller andra 

event vilket kan anses falla under kategorin “dyrare gåva”. Vid dessa tillfällen bjuder dock inte 

Seco in någon enskild person utan hela företaget, vem eller vilka som åker bestämmer företaget 

själva.  

6.5.6 Kontakt 

Personal från Seco Japan och Seco Sverige har daglig kontakt, även om mängden skiljer sig åt 

mellan våra respondenter beroende på deras arbetsuppgifter. Motoki berättar att han i sitt arbete har 

daglig kontakt med Sverige medan till exempel Berglund bara är i kontakt med Japan 5-10 gånger 

per år. Motoki förklarar att hans kontaktärenden bland annat gäller diskussioner om affärsplanen, 

affärsprojekt, problemfall och rapportering om resultat. Motokis kontaktnät i Sverige verkar vara 

större än de svenska respondenternas kontaktnät i Japan, vilket troligtvis beror på att de flesta 

svenska respondenterna nämner Motoki som den främsta av sina japanska kontakter. Kontakten 

mellan de svenska och japanska kontoren sker både via e-post, telefon och personliga möten. 

Dessutom sker deras kontakter allt oftare via webbaserade videokonferenser.  

 

Perssons erfarenhet är att de anställda på Seco Japan gärna vill behålla sina kontaktpersoner inom 

Seco Sverige och att de ogärna vill att deras ärenden bollas vidare, även om den nya kontakten har 

bättre kunskap inom det berörda ärendet. På motsvarande sätt berättar Berglund, Sandin, Borg och 

Persson att de inom Seco Japan alltid är i kontakt med samma personer. Sandin lyfter dock fram att 
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kontakten också kan ske med den som är expert inom ett område och att kontakten inte behöver ske 

med chefen.  

 

6.6 Pennan 

I den empiriska delen av Pennan tar vi upp våra respondenters erfarenheter gällande kontrakt och 

beslutsprocessen i affärsrelationer med japaner. 

6.6.1 Beslutsprocessen 

Respondenterna Hansson och Haglund förklarar att när man gör affärer med japaner gör man det 

med en hel grupp och inte med en enskild individ, vilket gör att beslutsprocessen blir långdragen. 

Det innebär också att några raka svar aldrig kommer presenteras på ett möte eftersom den japanska 

gruppen måste diskutera i enskildhet innan de kan nå konsensus och framföra sin åsikt. Motoki 

håller med om detta och förklarar vidare att beslutsprocessens långsamma takt beror på den 

hierarkiska strukturen där varje skikt i strukturen måste vara överens innan ett beslut kan tas. Under 

mötet gör också japanernas artiga tal och, med västerländska mått, omständiga formuleringar att det 

kan tyckas låta som att de håller med i en fråga, men det är viktigt att inte tolka detta som medhåll 

innan det officiella beslutet kommer. Japaner säger enligt våra respondenter vad de tror att 

motparten vill höra, men det innebär inte att de ljuger (Hansson). Sandin tar också upp att ”allt tar 

längre tid” i Japan, och tror att det beror på att ingen ska tappa ansiktet.  

 

Lothia et al. (2009) med flera påpekar att japaner är enormt säkerhetsmedvetna och riskaverta, 

något som Hansson bekräftar. Enligt Hansson kommer en affär med 95 % chans att lyckas och 5 % 

risk att misslyckas aldrig genomföras då den anses ha för små chanser att nå framgång. Hansson gör 

en liknelse mellan olika typer av affärsmän för att förklara skillnaden mellan japanernas överdrivna 

säkerhetsmedvetenhet och “amerikanernas gamblande” där han beskriver det som att japanen siktar 

länge och träffar, svensken siktar halvlänge och missar ibland, medan amerikanen skjuter snabbt 

från höften och missar oftare. Sandin anser också att ”när de [japanerna] bestämt sig och tror på det 

själva, då behöver du aldrig vara orolig att de inte ska genomföra det [som är överenskommet]”. 

6.6.2 Kontrakt 

Ingen av de respondenter vi pratar med säger att de arbetar med kontrakt. Istället påpekar bland 

annat Haglund, Hansson och Svensson att det är relationen som är viktig och det är “handslagen 

man vill åt”. Enligt Hansson används samarbetsavtal i högre grad i affärsuppgörelser och kontrakt 

förekommer nästan enbart i HR ärenden, som till exempel vid anställningar och uppsägningar. 
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Hansson lyfter också fram att eftersom kontrakt är underordnat långsiktiga relationer är det viktigt 

att vara en god medspelare, båda parterna ska vinna på ett samarbete och det är därför inte bra om 

den ena parten försöker nå fördelar på den andras bekostnad. 

 

6.7 Bråket 

I den empiriska delen av Bråket behandlar vi respondenternas erfarenheter gällande konflikter, 

praktisk problemlösning samt konflikthantering med hjälp av det respondenterna kallar “efter 

fem”.  

6.7.1 Konflikthantering 

Hansson beskriver att i Japan ses konflikter som misslyckanden vilket gör att konflikter ska 

undvikas in i det längsta. Haglund förklarar också att västerlänningar kan skapa konflikter genom 

att ”gå på för hårt” och ställa för direkta frågor. Då detta ogillas av japaner kan det få som 

konsekvens att japanen känner sig knäckt och ber ”tusen gånger om ursäkt” och att det sedan tar 

lång tid innan samarbetet och förtroendet är återställt igen. Sandin berättar att en japan ”kan nästan 

gå ner på knä och buga om något har hänt”. Berglund och Robertsson påpekar dock att i de fall som 

tekniska problem finns “skönmålas de inte” utan presenteras rakt på sak, det är andra 

personrelaterade problem som det inte pratas om. Sandins erfarenhet är att när ett problem uppstått 

är japanerna generellt ”försiktiga av sig” i själva framförandet av problemet. Perssons erfarenhet är 

att en japan utanför gruppen (till exempel en potentiell samarbetspartner eller kund) som känner sig 

förorättad eller förolämpad inte kommer tala om det. Istället kommer han bli tyst och låta bli att 

höra av sig, någon förklaring till vad som hänt ges sällan.  

 

Som vi tidigare nämnt (s. 32 f.) ses det som en svaghet att visa känslor, vilket Hansson bekräftar. 

Vid konflikter handlar det om att aldrig brusa upp, höja rösten eller visa hur arg, ledsen och 

besviken man är. Vidare tror Svensson att användandet av en mer konfronterande attityd gentemot 

de japanska kundföretagen skulle resultera i en dialog med företagschefen om att “mina anställda 

tar order och direktiv av mig och inte någon annan”, det är därför viktigt att alltid framföra kritik 

och information till högste chefen först så att meddelandet kan färdas uppifrån och ner i hierarkin.  

 

Enligt Robertsson är ett av de tydligaste tecknen på att något är fel att japanen drar in luft och blir 

tyst mitt under ett samtal, det är dock långt ifrån säkert att orsaken till detta presenteras. Svensson 

berättar också att vid kundbesök har det vid ett par tillfällen hänt att japanska anställda har framfört 

önskningar och klagomål till honom som ligger utanför hans område. Istället verkar det som att det 
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finns en önskan från de anställda att Svensson ska framföra budskapet till cheferna på högre ort, 

eftersom de anställda själva inte kan framföra klagomålen på grund av hierarkin. Vidare är Borgs 

erfarenhet att japaner aldrig kritiserar honom som representant för Secos huvudkontor, till skillnad 

mot när han gör kundbesök i andra länder och kan behöva stå till svars för och förklara beslut som 

fattats av den centrala ledningen. Borg tror att detta dels beror på konfliktundvikande men att det 

framförallt är kopplat till den starka hierarkin som “förbjuder” de anställa att kritisera sina 

överordnade.  

 

Motoki framhåller att japaner oftast jobbar i team, något de lär sig redan i skolan. Japaner ser 

teammetoden som mycket bra och anser att den skapar “kraft och prestanda”. Dock menar Motoki 

att det inte alltid är bra med team eftersom de kan hamna i konflikter med andra team. Enligt hans 

egen beskrivning innebär det att “ett team inte stöder ett annat team vilket leder till att nödvändiga 

beslut för en totalgrupp inte kan göras i tid” och tyvärr är detta något som enligt Motoki är vanligt 

internt inom japanska företag. Dock framhäver Motoki att några sådana problem har han inte märkt 

av inom Seco Tools.  

6.7.2 Praktisk problemlösning 

När ett praktiskt problem dyker upp har det enligt Persson ofta hunnit gå långt innan de svenska 

avdelningarna får reda på det. Japanerna försöker istället lösa problemet på plats och hör bara av sig 

i nödfall, något som bekräftas av Berglund och Sandin. Även Haglund diskuterar detta och förklarar 

att när japanerna väl hör av sig ”vet man att det är allvar”. Problemet i sig presenteras enligt Persson 

ofta genom e-post med bifogade rapporter över vad japanerna har gjort för att lösa det eller så bokar 

japanerna, om praktiskt möjligt, in ett personligt möte för att diskutera problemet. Enligt Hansson 

och Sandin förväntar sig japanerna omedelbar handling när ett praktiskt problem dyker upp, både 

från det egna företaget och från samarbetspartners. Det här är något som Motoki också lyfter fram. 

Motoki beskriver att Seco enbart har några dagar på sig att förbereda sin rapport med den 

information de ska presentera till sin kund om ett problem uppstår. Där ingår en 

problembeskrivning, varför det inträffat, vad de ska göra för att rätta till felet, när det kan 

genomföras och när kunden kan arbeta igen. Görs inte dessa åtgärder inom några dagar finns det 

enligt Motoki stor risk att affärsrelationen avbryts i framtiden.  

 

Perssons intryck av japanernas hantering av problem är att de generellt visar upp en samlad och 

positiv front under förutsättning att problemet kan förklaras och “motiveras”.  Till skillnad mot i 

andra länder där kunder ofta kan brusa upp och bli otrevliga förstår japanerna oftast att problem 

uppkommer och så länge det finns en godtagbar ursäkt samt att anledningarna och strategier för hur 
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problemen ska lösas förklaras accepterar de situationen. Persson och Sandin tror att beteendet kan 

bero på att Seco Japan inte vill få Seco Sverige att tappa ansiktet. Sandin beskriver att japanerna 

agerar ”lite på samma sett som de själva vill bli bemötta”. Genomgående vid konfrontering och 

konflikthantering är att japanerna ursäktar sig för att de tar av svenskarnas ”värdefulla tid” och ber 

om ursäkt för att de ”stör” (Sandin; Persson; Borg). Sandin lyfter fram att om man märker att någon 

tappar ansiktet, ”måste man ge dem tid att tänka”, det gäller att gå försiktigt fram. 

6.7.3 “Efter fem” - konflikthantering 

De flesta av våra respondenter belyser en tydlig skillnad mellan japanernas beteende på och efter 

kontorstid. Hansson beskriver fenomenet “efter fem” som att japanerna säger att de ska gå på 

bar(en), vilket förstärker innebörden av ordet som något mer än bara en plats. Hansson fortsätter 

och berättar att “på baren” reder man ut problem och pratar om allting, eftersom det inte passar att 

diskutera något allvarligt på det formella sättet under arbetstid. En japan kan till exempel säga 

“Hansson-san, vi behöver gå på baren” och då vet man att det finns något allvarligt att diskutera. 

Borg har också erfarenhet av detta och anser att det tydligt märks när arbetsdagen är slut för efter 

kontorstid är japanerna mycket mer avslappnade och “blir på ett annat vis”. Hansson förklarar 

vidare att det som sägs på baren aldrig kan vändas mot en person eftersom man druckit alkohol 

(oavsett mängd) och således kan även känsligare ämnen diskuteras där, utan att någon av parterna 

tappar ansiktet. Svensson beskriver attityden till beteendet på baren som: “det som sas igår har 

aldrig sagts, men bara så du vet så sa vi det”. Det vill säga att japanerna vill att informationen som 

sägs ska komma fram, men de vill inte kunna hållas ansvariga för att ha förmedlat den.  

 

Det ska poängteras att de “problem” som våra respondenter diskuterar rörande baren är av mindre 

art och ofta sådant som diskuteras helt odramatiskt i Sverige, det handlar med andra ord sällan om 

“allvarliga saker”. Svensson beskriver det vidare som att japanerna “rensar hårddisken” när de går 

på bar och de är enligt Borg mycket mer öppna där än under kontorstid. Haglunds reflektion av att 

“gå på bar” är att när japaner är fulla, säger de allt, det är då alla problem kommer till ytan. Hansson 

förklarar dock att “gå på bar” inte nödvändigtvis handlar om våldsamt drickande utan kan lika gärna 

innebära att bara ta en öl. Hansson förtydligar också att även om problemen tas upp på baren görs 

det inte i klartext utan diskussionen går runt problemet tills alla parter förstår vad det handlar om. 

  



Maktdistansstjärnan  Therese Elofsson, 741126 

  Anna Nyström, 840603 

  

 

67 

7. Analys  

Analysen jämför det teoretiska materialet i Maktdistansstjärnan (Figur 1) med de empiriska data 

som framkommit genom intervjuer. Analysen gäller således bara för svenskar och japaner eftersom 

det är den relationen som studerats i empirin. Det teoretiska material som empirin jämförts mot 

gäller dock för multinationella företag. 

 

Den teoretiska syntesmodellen Maktdistansstjärnan (Figur 1) har testats empiriskt genom intervjuer 

med anställda på Seco Tools i Sverige och Japan. Resultatet visar att teori och empiri i de flesta fall 

är överensstämmande. Hierarkier, relationer och status lyfts i båda fallen fram som viktigt samt att 

empirin betonar det nära besläktade begreppet respekt, som åsyftar både respekt för personer, men 

framförallt respekt för den japanska kulturen och traditionerna. Våra respondenter lyfter fram 

respekt som den i särklass viktigaste aspekten när man som västerlänning gör affärer med japaner. 

Hansson och Haglund förklarar visserligen att japaner har överseende med svenskars misstag och 

Motoki belyser att det är en del av hans arbetsuppgift att introducera och lära svenskar som kommer 

på besök om den japanska kulturen. Faktum kvarstår dock att detta överseende enbart gäller till en 

viss gräns, och efter en tid förväntas svenskarna ha lärt sig hur de ska hantera kulturella skillnader 

och handla i situationer där japaner är inblandade (Hansson). 

 

7.1 Maktdistansstjärnans relevans 

När det gäller Maktdistansstjärnans (Figur 1) relevans i praktiken har vi genom vår empiriska studie 

funnit att för japaner är Livet synonymt med helheten Affärsrelationen eftersom japaner inte gör 

korta, enstaka affärer, utan alltid försöker bygga långsiktiga relationer. Som Parry (2006) belyser 

kan det därför vara väl investerad tid och kunskap att känna till sina kontakters favoritrestaurang 

och liknande eftersom engagemanget vid sidan av arbetet ofta leder till mer fördelaktiga 

affärsrelationer och uppgörelser. 

 

I grundaspekterna Basen och Rummet fungerar maktdistansen främst som ett verktyg för att 

fastställa och identifiera status samt för att bibehålla ordningen i gruppen. De aspekter som 

presenteras där är viktiga eftersom japanerna är mycket måna om traditioner, artighet, respekt och 

ritualer. Det är viktigt hur man för sig, hur man ser ut, hur man uttrycker sig och vikten av 

begreppet “tappa ansiktet” kan inte betonas tillräckligt ofta. Som Haglund belyser är att tappa 

ansiktet ett viktigt koncept inom japansk affärskultur vilket påverkar alla delar av relationen och 

kommunikationen. Det är rädslan för att tappa ansiktet som gör att japanerna aldrig säger nej eller 
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pratar öppet om problem. Det är också anledningen till att de alltid säger det som de tror att 

motparten vill höra, snarare än att säga vad de tycker och tänker. Vår uppfattning efter att ha läst 

teorin och lyssnat på våra respondenters erfarenheter är att för japaner verkar det ofta vara viktigare 

hur saker ser ut att vara, snarare än hur de verkligen är. Att tappa ansiktet går inte att härleda direkt 

till maktdistans eftersom det är ett begrepp som omfattar personer av både hög och låg status, ingen 

vill skämma ut sig. Däremot går det inte att analysera en affärsrelation utan att bemöta ämnet 

eftersom det fundamentalt påverkar japanernas beteende i alla aspekter av deras privatliv, relationer 

och affärer. Att utelämna tappa ansiktet på grund av att det inte direkt kan härledas till maktdistans 

skulle innebära att vi fick utesluta en hel del av informationen rörande till exempel kroppsspråk och 

kommunikation, aspekter som i sin tur är kopplade till maktdistans. 

 

Syftet med aspekten Bråket var delvis att kartlägga skillnaden i konflikthantering, men då japaner 

undviker konflikter in i det längsta finns inte mycket att säga om själva konfliktlösandet. Istället bör 

fokus läggas på att som västerlänning lära sig förstå japanernas subtila signaler på obehag, nekande 

och protest, vilket är deras sätt att hantera konflikter och undvika obehagliga situationer. Aspekten 

Bråket skulle därmed kanske kunnat bytas ut mot en aspekt som behandlar kroppsspråk och icke 

verbal kommunikation rent generellt då detta är en stor del av japansk kommunikation och 

konflikthanterings-strategier. 

 

Vidare har aspekten Pennan begränsad relevans då ingen av våra respondenter har erfarenhet av att 

fysiska kontrakt används i affärssammanhang. Anledningarna till detta går dessutom inte att 

härledas till maktdistans utan handlar mer om kollektivism och grupplojalitet. Japanerna föredrar 

förtroende framför formella, juridiska dokument. Beslutsprocessen är till stor del påverkad av 

maktdistans och hur beslut fattas är av intresse, eftersom det skiljer sig från det svenska förfarandet. 

Aspekten bör därför inte tas bort från modellen. Vidare anser vi inte att rubriken Kontrakt bör tas 

bort som underrubrik eftersom personer ur ett västerländskt perspektiv ofta förväntar sig att en affär 

avslutas och befästs i och med kontraktskrivande, när så inte sker i affärer med Japan anser vi att 

detta bör förklaras och skillnaderna belysas.  

 

7.2 Skillnader mellan teori och empiri  

I studien har det framkommit en del skillnader mellan teori och empiri. Det handlar både om rena 

forskningshål där det saknas, alternativt finns för lite, forskning om ämnen samt om ämnesområden 

där teorin säger något och vår empiriska studie indikerar motsatsen. Skillnaderna diskuteras nedan 
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samt att förslag på forskningsområden och forskningsfrågor för vidarestudier presenteras i direkt 

anslutning till varje problemdiskussion. Förslag på ytterligare vidarestudier presenteras redan i 

analysen för att få en tydlig koppling mellan skillnaderna i teori och empiri och behovet av mer 

forskning utan alltför mycket upprepning. 

 

I empirin belyser Robertsson att det oftast tar flera år för en svensk att bygga upp förtroendet hos 

japanerna och vi finner det intressant att detta även gäller inom företaget. Som Robertsson förklarar 

fick han enbart besöka “skräpkunder” tills han hade bevisat sin duglighet och den japanska 

kontakten ville presentera honom för viktiga kontakter och potentiella kunder. Haglund, Hansson 

och Persson belyser att japaner helst jobbar på japanska företag, i andra hand på stora 

multinationella företag och i sista hand på mindre internationella företag, som till exempel Seco 

Tools. Redan från början har Seco Tools därmed ett sämre rykte, även om deras produkter i flera 

fall håller bättre standard än inhemska företags (Haglund). Sett ur ett större perspektiv går det därför 

att förstå Motoki och hans kollegors val att testa nya svenskar innan de presenteras för viktiga 

japanska kunder och kontakter. Eftersom Seco Tools redan från början agerar i underläge finns det 

mycket små marginaler för misstag. Detta fenomen har vi inte stött på i forskningen och vi anser 

därför att studier behöver göras för att kartlägga om det är ett generellt japanskt problem eller unikt 

för Seco Tools. Vidare vore vi intresserade av att veta huruvida det är ett unikt japanskt fenomen att 

rangordna företagen på marknaden utifrån nationellt ursprung samt vad det får för konsekvenser för 

både aktörer, kunder och nationens ekonomi. 

 

Begreppet keiretsu diskuteras bara i ett fåtal böcker och artiklar som vi har läst, vilket gjorde att vi 

författare missbedömde vikten av begreppet när vi skrev vår teori. Teorin tar visserligen upp 

grupplojalitet som en stark kulturfaktor i det japanska samhället, men ur ett affärsperspektiv hade vi 

önskat att keiretsuns betydelse och uppbyggnad lyftes fram mer eftersom det i empirin har 

framkommit att det är på det systemet som hela den japanska affärsvärlden är uppbyggd. Vi anser 

således att keiretsun betydelse för och konsekvenser på den japanska affärsmarknaden är ett område 

som det behöver forskas mer inom. 

 

Flera av våra respondenter återkommer också till nödvändigheten av hög kvalitet och finish, även 

på testprodukter. Ur ett maktdistans perspektiv kan vi härleda det till Hanssons beskrivning av 

hierarkin på affärsmarknaden. Seco Tools som ett mindre internationellt företag, ligger redan lägst i 

status. Betänker man även keiretsuns stora inflytande och den låga kundrörligheten blir Japan en 

marknad som är oerhört svår att slå sig in på, speciellt för ett företag med låg status. För att då ens 
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få komma och presentera sig samt visa upp sina produkter, gäller det för Seco Tools att de visar en 

kvalitetsstandard som vida överstiger både kundens förväntningar och de inhemska 

konkurrenternas. Att bryta ett keiretsusamarbete, framförallt till förmån för ett utländskt företag, 

görs inte lättvindigt och den japanska parten måste därför i ett tidigt skede övertygas om Seco Tools 

kvalitetsstandard för att ens överväga ett samarbete. Yeung och Tung (1996) hävdar att det inte 

finns några empiriska bevis för att relationerna skulle vara viktigare än pris och kvalitet. Våra 

respondenters erfarenhet är dock att relationen till tidigare kontakter och keiretsu är så pass viktig 

att det får konsekvenser för nya företag, vilket borde kunna ses som empiriska bevis för att 

relationerna betyder en hel del. Mer forskning om huruvida det är lojalitet och keiretsu eller 

praktiska faktorer som pris och kvalitet som styr japanernas beslutsfattande skulle därför vara 

önskvärt. 

 

Genom sitt dotterbolag i Japan, där merparten av de anställda är japaner, försöker Seco Tools 

komma runt den kulturella problematiken som kan uppstå genom att parterna inte förstår varandra. 

Det teoretiska materialet kallar det för brobyggande eller bikulturell personal (Krishna et al., 2004; 

Hofstede et al., 2011, s. 487; Huang, 2010), oavsett benämning är syftet att moderföretaget ska ha 

en kontakt på plats som förstår den lokala marknaden. Motoki, dotterbolagschefen för Seco Tools 

Japan, har spenderat ett tjugotal år i Tyskland och har således ett mer västerländskt förhållnings- 

och tankesätt än den genomsnittlige japanen, vilket gör att han fungerar som en länk mellan Japan 

och Europa. För Seco Tools Sverige är det dock ett problem att den personal som söker anställning 

på företaget i Japan inte är “den genomsnittlige japanen” (Haglund). Som Hansson, Haglund med 

flera belyser vill japaner i sista hand jobba på mindre, internationella företag vilket innebär att de 

som söker sig till Seco Tools antingen har andra preferenser än japaner generellt eller så har de 

kanske av någon anledning inte fått jobb på något inhemskt företag. Hansson bekräftar befintlig 

forskning angående att japanska ungdomar i hög grad måste “göra rätt från början”. Med höga 

betyg kommer de in på de bästa universiteten och därifrån kommer bra jobb “av sig själv” 

(Hansson). För mindre lyckligt lottade individer är kanske en anställning på ett utländskt företag 

den enda möjligheten. Förutom Nishiyamas (1999, s. 6) förklaring om universitetets betydelse är 

forskningen på området bristfällig och vi skulle därför önska ytterligare forskning för att bekräfta 

sanningshalten i det påståendet. Samt att studera vilka konsekvenser det har på samhället och 

samhällsekonomin om stora delar av befolkningen utesluts från möjligheter till avancemang och 

karriär på grund av de här faktorerna. Att det inte är populärt bland japaner att arbeta på utländska 

företag är våra respondenters intryck och erfarenheter och inget vi har läst om i det teoretiska 

insamlandet. Vi skulle därför också önska ytterligare studier på huruvida respondenternas intryck 
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om att japaner undviker utländska företag stämmer. Samt hur det inverkar på affärsmarknaden och 

konkurrensen med prissättning av varor och tjänster som följd. 

 

Vi fann också en stor skillnad mellan teorin och våra respondenters empiriska erfarenheter gällande 

gåvor. Enbart två av våra respondenter från Sverige hade erfarenhet av att ge gåvor till sina 

japanska kontakter, kunder och samarbetspartners vid möten och sammankomster. Resterande 

svenska respondenter (sex stycken) berättade att de ibland mottagit gåvor men att de sällan eller 

aldrig själva överlämnat några. Då det enbart är sex svenska respondenter som inte har vana av att 

lämna gåvor, anser vi att det är ett för litet antal för att kunna generalisera kring. Forskningen säger 

att gåvor är en viktig del av den japanska kulturen och vi väljer därför att tolka svenskarnas 

agerande som okunskap kring just den kulturella aspekten, snarare än att göra antagandet om att det 

är en kulturell aspekt som håller på att ändras. När frågan om gåvor kom upp under intervjuerna 

skämtade en av våra respondenter om att japanerna kanske tycker att han är “en otacksam typ” 

[eftersom han själv kommer tomhänt], och baserat på tillgänglig forskning har han kanske rätt i det. 

Då ingen av de sex respondenterna uttrycker oro över att eventuella gåvor skulle kunna tolkas som 

mutor, men ändå inte överlämnar gåvor ser vi en skillnad mellan empirin och den samlade 

forskningsbilden. Våra teoretiska data i avsnittet om gåvor är inhämtade från källor som till stor del 

är publicerade för cirka 15 år sedan och vi skulle därför önska att mer aktuell forskning 

genomfördes för att se huruvida de japanska traditionerna har ändrats eller om det är vårt 

exempelföretag som agerar på avvikande sätt, samt se hur attityden idag ser ut i jämförelsen och 

gränsdragningen mellan gåvor och mutor.    

 

Griffiths (2002) och Zhu et als. (2006) påstående om att asiater, däribland japaner, helst har 

personliga möten stämmer delvis med våra respondenters erfarenhet, men då det geografiska 

avståndet mellan Sverige och Japan omöjliggör för oplanerade möten används även e-post i hög 

utsträckning. Vår tolkning är att japanerna föredrar personliga möten eftersom de där kan använda 

kroppsspråk i högre utsträckning, vilket är ett vanligt kommunikationsverktyg vid framförallt 

negation och statusförmedling. Våra respondenter förklarar vidare att då personliga möten inte är 

möjliga använder deras japanska kontakter hellre e-post än telefon, vilket kan härledas till 

japanernas generellt dåliga kunskaper i engelska. Som Haglund uttrycker det tror vi att det är 

vanligt att välja e-post framför telefonsamtal för att inte “hamna i underläge”, även om den stora 

tidsskillnaden mellan Japan och Sverige också har en praktisk inverkan. Den senaste tiden har Seco 

Tools börjat använda sig av webbkonferenser för att kommunicera mellan kontoren och här finner 

vi att det vore intressant att studera vilken effekt den tekniken har på samarbeten. Eftersom 
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japanerna enligt det teoretiska materialet till stor del använder sig av kroppsspråk när de 

kommunicerar skulle det vara intressant att försöka mäta huruvida webbaserade 

kommunikationsmedel, som medför att även den delen av kommunikationen kan förmedlas via 

distans, påverkar samarbetet. Det vill säga, minskar graden av missförstånd eller problem när 

parterna kan se varandra eller har det ingen påverkan vid distanskommunikation? 

 

“Efter fem” är ytterligare en aspekt som teorin och våra respondenter behandlar med olika mycket 

fokus, även om det ska klargöras att teorin aldrig använder begreppet “efter fem” då detta är något 

våra respondenter hittat på och använder internt. Teorin nämner istället att japaner uppskattar att 

träffas på lokal, hellre än hemma, samt att relationer och kontakter bör vårdas utanför kontorstid 

med mera (de Mooji & Hofstede, 2002; Nishiyama, 1999, s. 60), vilket är en del av innebörden av 

“efter fem”. Våra respondenter lägger däremot ner ansenlig tid på att förklara vikten av att “gå på 

bar”, vilket teorin inte tar upp alls. “Gå på bar” fyller funktioner både för att prata mer avslappnat 

och vårda relationen samt för att det är där japanerna tar upp eventuella problem som förekommer. 

“Efter fem” är en aspekt som kan ses som en konsekvens av maktdistansen på arbetsplatsen. I väst 

har vi inget behov av att gå på lokal och/eller dricka alkohol för att framföra åsikter gällande 

arbetet, utan detta sköts på arbetstid. I Japan skulle öppen kritik och ifrågasättande av det slaget leda 

till att någon tappade ansiktet och “efter fem” behövs därför som ett slags “andningshål” där 

japanerna kan “lätta på trycket” utan att tappa ansiktet (Hansson). Vi skulle gärna se forskning 

gällande “efter fem”, speciellt med inriktning mot konflikthantering, eftersom det enligt våra 

respondenter fyller en stor funktion i det japanska affärslivet. 

 

Cabral-Cardoso och Cunha (2003) påpekar att det inte finns speciellt mycket vetenskaplig forskning 

kring de mer informella aspekterna av affärsrelationer, utan råd om hur man bör gå tillväga och 

hantera situationer hittas oftare i mer praktiskt inriktad, populärlitteratur. Yoshida et al. (2013) 

förklarar också att de genom sina intervjuer funnit flera diffusa men ytterst viktiga aspekter i det 

japanska affärslivet som det finns lite vetenskaplig forskning kring, till exempel hur man pratar med 

klienter, hur man svarar i telefonen och hur man samspråkar med och underhåller motparten. Bland 

annat intervjuar Yoshida et al. (2013) en kvinna som anser att skolorna fokuserar för mycket på de 

akademiska delarna men förbiser det hon kallar ”sunt förnuft inom affärsrelationer”. Exemplen som 

presenterats i denna studie visar att det finns aspekter i mötet mellan japaner och västerländska 

affärsparter som kan upplevas triviala och där det saknas akademisk forskning. Då de till stor del 

utgår från statusrelationerna och maktbalansen i gruppen är de ändå viktiga att ta hänsyn till om 

man ser på helheten ur ett maktdistansperspektiv.  
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7.2.1 Övriga vidarestudier 

Förutom ovan diskuterade forskningshål har vi utifrån våra erfarenheter genom teoretiskt och 

empiriskt insamlande av information stött på ett par vinklingar och aspekter som vi också finner 

vore intressanta att undersöka vidare. Till exempel anser vi att det hade varit intressant att få svar 

även från kvinnliga respondenter angående deras upplevelser av maktdistans. När vi sökte 

respondenter till våra intervjuer dök ingen kvinna upp som naturligt förstahandsval och vi valde då 

att inte heller att aktivt leta efter någon. Istället valde vi att avgränsa bort effekten av eventuella 

manliga/kvinnliga bias och anomalier. Både teorin (Huang, 2010) samt Motoki på Secos Tools 

kontor i Japan antyder dock att kvinnor har andra förutsättningar än män att lyckas i 

affärssammanhang med japanska parter. Vi anser därför att det hade varit intressant att studera 

huruvida kvinnliga representanter bemöts annorlunda och har andra erfarenheter av maktdistans i 

affärer med Japan än vad vår studie med män har visat. Vi skulle därför gärna se att 

Maktdistansstjärnan (Figur 1) testades på ett B2B företag med mestadels kvinnliga anställda som 

gör affärer med japanska företag.  

 

Vidare anser vi att det hade varit intressant att genomföra en liknande studie som den här ur ett 

japanskt perspektiv. Maktdistansstjärnan (Figur 1) skulle då inte gå att använda eftersom den 

grundar sig på forskning med mestadels västerländsk bias. En induktiv studie från japanskt 

perspektiv om hur japaner upplever maktdistans som ett problem i affärer med svenskar (eller andra 

västerlänningar) skulle dock vara intressant att se. De skillnader vi har presenterat utgår från ett 

västerländskt perspektiv och vi är inte säkra på att japanerna skulle ta upp samma saker på likadant 

sätt om det var det japanska arbetssättet som var normen. 
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8. Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenterar vi studiens resultat och de slutsatser som kan dras utifrån 

insamlat material.  

 

Vi har i den här studien generaliserat och behandlat japanerna som ett kulturellt homogent folk trots 

att vi är medvetna om att det finns skillnader mellan individer. Hofstede (1991, s. 22) argumenterar 

för att det går bra att samla fakta på nationsnivå om syftet är att främja samarbetet mellan nationer. 

Då vårt syfte har varit att studera samarbetet mellan multinationella och japanska företag för att ur 

ett maktdistansperspektiv testa den samlade forskningens teorier empiriskt, anser vi att det har varit 

ett befogat generaliserande. Trots att det empiriska underlaget i studien varit kvalitativt, och därmed 

inte gör anspråk på att vara applicerbart på alla svenska eller västerländska företag som arbetar i 

Japan, har vi strävat efter en öppenhet i vår studie som möjliggör för andra forskare att följa vårt 

resonemang och själva bedöma om vår modell är applicerbar på deras forskning.  

 

Vår slutsats efter att ha genomfört den här studien är att maktdistans alltid är närvarande i en 

relation och att i relationer med länder med hög maktdistans, som Japan, märks den tydligt. Enligt 

vår uppfattning använder inte japanerna makt för att i första hand demonstrera överlägsenhet, utan 

de maktuppvisningar som sker verkar i första hand vara kopplade till identifikation. Vilket i sin tur 

handlar om trygghet eftersom japanerna föredrar att veta statusen på alla närvarande för att därmed 

kunna identifiera sin egen position i hierarkin. Detta går att härleda till japanernas starka aversion 

mot osäkra situationer och vår tolkning är därmed att efter det initiala fastställandet av status märks 

inte maktdistansen av lika tydligt, även om den ständigt är närvarande. Som Franke och Nadler 

(2008) skriver är det svårt att studera en kulturell faktor utan att samtidigt studera eller influeras av 

närliggande faktorer. Vi delar därmed Lothia et als. (2009) åsikt om att japanerna föredrar trygga 

och säkra situationer samt Hofstedes (1991, s. 39) åsikter om att makten är ojämnt fördelat och att 

parterna accepterar och uppskattar att det är så.  

 

Studien har också visat att när man studerar maktdistans på detaljnivå, blir ämnet gärna mer 

praktiskt inriktat. Som helhet genomsyrar maktdistansen det japanska samhället, men sett till 

enskilda aspekter handlar det ofta om saker som, med västerländska mått, kan ses som “triviala”. 

Till exempel hur man samtalar, hur man placerar sig vid sammankomster och så vidare. Dacin et al. 

(1997), Nishiyama (1999, s. 60), Parry (2006), Wirian et al. (2012, s. 73) med flera betonar också 

relationen som en av de viktigaste faktorerna vid affärer med japaner, ett ämne som ur akademisk 

synpunkt kan anses vara svårt och abstrakt att studera.  
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Som grundare av begreppet maktdistans är Hofstede den i särklass mest citerade forskaren inom den 

företagsekonomiska forskningsvärlden, men vår citatsammanställning och analys visar att alla delar 

i den teoretiska syntesmodellen Maktdistansstjärnan (Figur 1) är studerade även av andra forskare. 

Vårt samlade intryck är dock att för att få en samlad bild av maktdistansen inverkan måste många 

artiklar läsas. Merparten av forskningen fokuserar inte på maktdistans som enskild aspekt utan den 

information rörande ämnet som presenteras är ofta uppblandad med annan information vilket gör 

det svårt att på ett snabbt sätt få en komplett bild av maktdistansens påverkan på affärsrelationer. 

Information gällande ämnet kan också presenteras utan att begreppet maktdistans nämns, vilket gör 

att för att kunna “avkoda” och sätta in informationen i sitt sammanhang krävs en tidigare förståelse 

för vad maktdistans i sig innebär.  

 

Denna studies teoretiska bidrag till forskningen är således att vi har samlat den teoretiska 

forskningen rörande hantering av maktdistans i en modell, vilket ger en lättillgänglig översikt om 

ämnet, dess konsekvenser och uttryck. När det gäller studiens empiriska bidrag kan vi utifrån den 

insamlade informationen konstatera att kunskap om de kulturella skillnaderna behövs i 

affärsrelationen med japanska företag. Vi anser därför att Maktdistansstjärnan (Figur 1) kan 

användas som en praktisk guide för individer som har eller kommer ha affärsrelationer med japaner.  

Vi är också av uppfattningen att Maktdistansstjärnans struktur kan användas när man ser på 

affärsrelationer med andra kulturer än Japan. Dessutom anser vi att stukturen kan appliceras på 

andra typer av relationer, då de olika grundaspekterna är delar som återfinns i de flesta relationer 

mellan olika individer. Således kan Maktdistansstjärnan också utgöra ett bidrag till andra 

forskningsfält än det företagsekonomiska, även om den i sådana fall måste kompletteras med mer 

information rörande den specifika situationen.  

 

Vi bedömer Maktdistansstjärnans (Figur 1) relevans som generellt hög, då den på ett överskådligt 

sätt sammanställer forskningen kring merparten av de aspekter som ingår i en affärsrelation. 

Modellen visar inte någon inbördes relation om huruvida någon aspekt skulle vara viktigare än 

någon annan, vilket kan ses som en nackdel. Vi anser dock att vad som “är viktigast” skiljer sig 

mellan olika situationer och samarbeten, och det vore därför naivt att försöka generalisera och 

rangordna. Vissa grundaspekterna skulle kunna kompletteras med mer akademisk forskning men 

sett som helhet anser vi att Maktdistansstjärnan representerar hela affärrelationen på ett relevant och 

rättvisande sätt. Syftet med att skildra hur multinationella företag hanterar skillnader i kulturell 

maktdistans i affärsrelationer med japanska företag bedöms således vara uppfyllt.  
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Bilaga 1: Intervjuguider  

Bilaga 1a: Svenska 

Syftet med intervjun är att samla in information om hur relationen mellan Seco Tools Sverige och 

ert dotterbolag i Japan ser ut i olika skeden av samarbetet.  Vi har läst in oss på ämnet maktdistans, 

som handlar om hur individer hanterar olikheter i fördelningen av makt. Det vill säga i vilken 

utsträckning de mindre mäktiga medlemmarna i samhället och organisationer inom ett land 

förväntar sig och accepterar att makt är ojämnt fördelat, vilket handlar om till exempel hierarkier 

och status av olika slag.  

Seco Tools har ett dotterbolag i Japan, men enligt den information vi fått bidrar de inte med så stor 

andel av Seco Tools försäljning. Enligt det vi läst är det förhållandevis vanligt att internationella 

företag har det svårt på just den japanska marknaden, vilket är en av anledningarna till att vi valt att 

titta på just den marknaden. Vi vill se i vilken utsträckning skillnader gällande olika kulturella 

skillnader i maktfördelningar påverkar kontakten och relationen mellan svenska och japanska 

företag.  

I din roll ingår som jag förstått det viss kontakt med Japan och det är den informationen jag är 

intresserad av att få ta del av.  

Till att börja med undrar jag om det är okej att jag spelar in vårt samtal? Min andra fråga är om 

du önskar vara anonym eller om vi kan använda ditt namn i vårt arbete? 

Då skulle jag gärna vilja att du presenterade dig och vilken position och avdelning du jobbar på, 

samt kort berättar vilka arbetsuppgifter du har.  

I hur stor utsträckning har du kontakt med dotterbolaget eller distributörerna i Japan? 

Maktdistans som är den del av kulturen som vi valt att studera handlar om ojämnheter och hur 

samhället behandlar det faktum att människor är olika. Det vill säga i vilken utsträckning mindre 

starka personer accepterar och förväntar sig att makten är ojämnt fördelad. Ojämnheterna kan till 

exempel handla om välstånd, rikedom och status. Vissa människor har med andra ord mer makt än 

andra och har dessutom förmågan att påverka andra i en högre utsträckning än tvärt om.  

Utifrån det jag nyss berättat är maktdistans något du märkt av i din kontakt med det japanska 

kontoret? Berätta och ge gärna exempel? 
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Är kunskapen om maktdistans något ni arbetar aktivt med på er avdelning/inom företaget, i tex 

utbildningssyfte? Överhuvudtaget gällande utbildning, finns det någon utbildning innan man börjar 

jobba mot den japanska marknaden? Vad får man lära sig i den?  

Status är väldigt viktigt enligt vad vi har läst,  

Har du blivit behandlad som någon med hög/låg stats vid något specifikt tillfälle som du kan 

berätta om? Hur kändes det? 

När du möter en japan för första gången, hur brukar det mötet gå till? (t.ex. hälsningen) 

Upplever du att japanerna föredrar att ha möten på någon viss dag/tidpunkt? Vilken i sådana fall? 

 

Är du bekant med termen ”ansikte/ tappa ansiktet” inom asiatisk kultur? 

Att tappa ansiktet handlar om att någon part blir utskämd, vilken kan ske genom tex dåligt 

uppförande eller undermåliga prestationer eller genom att vara öppen avvisande eller ge direkt 

kritik. För att undvika att någon tappar ansiktitet har japanerna ett mycket indirekt sätt att 

kommunicera.  

Är det något du har upplevt någon gång? 

Har du någon gång varit i en situation där du kände att du gjorde fel/inte visste hur du skulle 

bete dig? Berätta. Hur löste sig det hela? 

På vilket sätt har du märkt av japaners indirekta kommunicerande? Hur reagerade 

du/hanterade du det? 

Hur är din uppfattning om japanernas ansiktsuttryck i största allmänhet? Hur skiljer sig deras 

minspel från oss svenskar? Är det skillnad mellan dem med mycket makt och liten makt? På 

vilket sätt? 

 

En annan viktig sak för japaner som vi läst om handlar om gåvor.  

Är det något du/ni praktiserar? 

Har du någon gång fått någon gåva? Berätta, hur upplevde du gesten bakom?    

        Och vad var det? Hur återgäldade du gåvan? 

 

Vi har läst att japaner tar mycket längre tid på sig än till exempel svenskar för att fatta beslut.  

Är det något du märkt av? 

Vad vi läst verkar japaner inte heller vilja komma med kritik eller neka till samarbeten ansikte mot 

ansikte.  

Hur är dina erfarenheter gällande det? Berätta 
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Konflikter/meningsskiljaktigheter över huvudtaget (med någon japan); har du varit med om 

någon? Berätta.  

Hur upplever du att den japanska parten agerade? Skulle du/Seco Sverige agerat lika? Om 

inte, på vilket vis skiljer sig era ageranden?  

Om det är ett problem som inte går att lösa, vad händer då?  

Om du skulle ge instruktioner, men det funkar ändå inte. Vad gör Japanen/du i det läget? 

Upplever du någon skillnad i hur japaner och andra länder hanterar affärsrelationen? På 

vilket sätt? 

Hur är din uppfattning om japaners sätt att tala sanning kontra artighet? 

När du har kontakt med dotterbolaget i Japan. 

Vem är det som ringer?  

Vem är du i japanens ögon? Någon som de kan skälla på (låg status) eller någon som de kan 

knappt vågar säga något till (hög status)?  

Är det samma som ringer jämt? 

Hur har relationen med den/dem du pratar med förändrats över tid? (förändrats från lång 

distans till en nära relation)  

I vilken utsträckning träffar du någon ansikte mot ansikte? Hur upplever du skillnaden till 

kontakten via telefon?  

Hur verkar japanerna när de ringer? Ursäktande-ringer och stör, Seco har misslyckats – och 

du blir utskälld? 

Hur är skillnaden om samma problem uppstår i olika länder, till exempel Sverige kontra 

Japan? Framförs problemen på olika sätt?  

Ringer Japanen vid minsta problem eller ska det vara stora problem innan de ringer? 

Hur kontaktar de dig? Via mail eller telefon?  

Hur ser skillnaden ut i sättet att kontakta er ut mellan olika länder? Vad vi har läst vill 

japaner ofta ha personlig kontakt.  

När det gäller kontrakt sägs japaner föredra löst formulerade kontrakt. 

Har du några erfarenheter gällande det?  

Ser Secos kontrakt lika ut med japaner och amerikaner?  

Hur går det till när kontrakten ska förhandlas fram? 

På vilken nivå i den japanska hierarkin är de som tar beslut, enligt din uppfattning? 

Vem i Sverige är det som utformar kontrakten och är den personen med när kontrakten ska 
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signeras? 

Vem är det annars från Sverige som slutför kontraktet? (nivå inom företaget) 

Finns det något annat du skulle vilja lyfta fram gällande samarbetet med japaner, som du upplever 

att vi missat? 
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Bilaga 1b: Engelska 

 

Dear Mr. …-san,  

We realize that you are a very important man with a lot of things on your schedule and would 

therefor like to start by thanking you for reading this e-mail. We are most grateful.  

We, Anna Nyström and Therese Elofsson from University of Gävle, are conducting a study at Seco 

Tools Sweden on Japanese-Swedish business relations from a power-distance perspective. Mr. 

Anonym and Mr. Anonym at Seco Tools Sweden recommended us to contact you, to see if you 

would be able to help us get information from a Japanese perspective as well.  

The aim of this study is to compare practical knowledge and behavior with literature and research 

on intercultural business relations, from a power-distance perspective. All empirical interviews are 

presently made with staff from Seco Tools Sweden. To avoid cultural bias though, we would be 

most obliged if you would share your opinion on some matters and help us by answering some 

questions. If you can find the time, we would be most grateful. The answers would then be 

incorporated in our study, either under your real name or an alias to keep your anonymity, 

whichever you want.  

The study is focused on Hofstede’s cultural dimension power distance, which we are certain that a 

man in your position encounters often at work. To ensure that we have the same interpretation of 

the concept though, we have enclosed an appendix with the theoretical background that we build 

our study upon. Which in short summarizes as: Power distance is the notion that power is unequally 

distributed in society. It further measures as to what extent individuals accept and handle that 

difference. Power distance usually demonstrates as hierarchic structures in society and 

organizations as well as giving the concept of status great importance. 

This interview aims to gather information about the relationship between Seco Tools Sweden and 

Seco Tools Japan, from a Japanese perspective.  

Again, we realize that you are an important and busy man and we understand if you are too engaged 

in other issues to help us, but we would appreciate very much if you want to take time and answer 

the following questions. If there are any questions that you do not know the answer to, or that you 

do not wish to answer, you can simply leave them unanswered. 

Personal contact with Sweden and the Swedish market: 

How many years’ experience do you have of working with Seco Tools? 

If you have been working towards the Swedish market at any other company before your 

employment at Seco Tools, please present it here. 

How often are you in contact with a person from Sweden?  

What would you say are the most common reason for those contacts (eg. follow up, problems or 

other)?  

Are these contacts usually made by e-mail, telephone calls, personal meetings or other? 

 



Maktdistansstjärnan  Therese Elofsson, 741126 

  Anna Nyström, 840603 

  

 

88 

Power distance: 

To what extent would you say that the Japanese society has a hierarchical structure? 

Are there any special situations and/or places where you believe that Japanese society and/or 

companies display power distance?  

What would you say are the pros and cons with a hierarchical structure? 

 

Interaction between Japanese and Swedish people: 

What would you portray as the larger differences between Swedish and Japanese people? We 

appreciate examples on both good and bad things, if you have any. 

What is your opinion about the swedes behavior during meetings?  

In your regard, are Swedish persons aware of the Japanese culture and act appropriate considering 

cultural differences? We realize that it obviously differs between individuals but would appreciate if 

you could give either an example or present a general opinion/overview 

 

How would you describe the differences in body language and facial expressions between Swedish 

and Japanese people? 

 

 

Decision making: 

 

How would you explain the Japanese decision-making process? 

What are the most obvious differences (if any) compared to the Swedish process? (Time, consensus, 

etc.) 

 

If there is any other aspect, information or opinion that you would like to share with us in regard to 

Japanese culture, cultural differences, Japanese-Swedish co-operation, status and hierarchy or 

subjects associated with them. Please present it here: 

 

Thank you very much for your time and effort in answering our questions. We appreciate it and are 

most grateful that you took your valuable time to help us in our study.   

 

Thanking you in advance 

/ Mrs. Anna Nyström and Mrs. Therese Elofsson 

University of Gävle, Sweden 
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Bilaga 2: Befolkningsstatistik i Pakistan  

 

 

 

Befolkningsstatistik i Pakistan. 

Hämtad från Globalis, en websida från FN  

Svenska FN-förbundet (2013) Befolkningsstatistik i Pakistan (elektronisk), 10.10.2013. URL: 

http://www.globalis.se/Statistik/Befolkningsantal. Hämtat: 2014-10-28  
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Bilaga 3: Underlag till citeringsanalysen  

 

Hofstede (1991) – Svensk version 3 st 

Hofstede (1991) – Engelsk version 2484 st 

Hofstede (2010) 660 st 

Hofstede (2011) i. u.                                         = totalt 3147 st. 

 

Underrubrik i Basen Författare Antal citeringar 

Tvärkulturella samarbeten Wirian et al. (2012) 

Barker & Härtel (2004) 

Dacin et al. (1997)  

Nardon & Steers (2007) 

Brouthers et al. (1995) 

Fontaine (2007) 

Mohsin (2006) 

Hofstede (1994) 

Merkin (2007) 

Tam et al. (2004) 

i.u 

51 st 

317 st 

11 st 

384 st 

24 st 

12 st 

591 st 

37 st 

0 st                = 1 427 

Grupplojalitet Winfield et al. (2000) 

Adams & Vernon (2008) 

Uzama (2009) 

Huff & Kelly (2003) 

Nishiyama (1999) 

Hofstede et al. (1991-2011) 

42 st 

6 st 

5 st 

398 st 

42 st 

3 147 st         = 3 640 

Första intrycket Nishiyama (1999) 

Huang (2010) 

Wirian et al. (2012) 

de Mooij & Hofstede (2002) 

Rule et al. (2011) 

Singh et al. (2005) 

Merkin (2007) 

Wirian et al. (2012) 

42 st 

9 st 

i.u 

362 st 

9 st            

137 st 

37 st      

i.u                    = 596 
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Underrubriker i Rummet Författare Antal citeringar 

Status och hälsningar Wirian et al. (2012) 

Parry (2006) 

Torelli et al. (2014) 

Nishiyama (1999) 

Yoshida et al. (2013) 

Marchiori et al. (2014) 

Dresser (2011) 

Uzama (2009)  

Winfield et al. (2000) 

Richardson & Smith, 2007 

i.u 

5 st 

0 st 

42 st 

7 st 

0 st 

67 st  

5 st 

42 st      

62 st                 = 230 

Kommunikation Nishiyama (1999) 

Huang (2010)  

Parry (2006) 

Marchiori et al. (2014) 

Yoshida et al. (2013) 

Wirian et al. (2012) 

Uzama (2009) 

Winfield et al. (2000) 

Dresser (2011) 

Rule et al. (2011) 

Merkin (2007) 

42st 

9 st 

5 st 

0 st 

7 st 

i.u 

5 st 

42 st 

67 st 

9 st 

37 st                = 223      

Indirekt kommunikation Oetzel et al. (2001) 

Khan et al. (2012)  

Merkin (2007) 

Huang (2010) 

Parry (2006)  

Lee & Trim (2008)  

Nishiyama (1999) 

Wirian et al. (2012) 

Marchiori et al. (2014) 

Ho (1976) 

217 st 

2 st 

37 st 

9 st 

5 st 

10 st 

42 st               

i.u 

0 st  

925 st             =1247 
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Underrubriker i Livet Författare Citeringar 

Wa Wirian et al. (2012) 

Parry (2006)  

Samli (2012) 

i.u 

5 st 

i.u                           = 5 

Lojalitet och förtroende Ganesh et al. (2000) 

Khan et al. (2012) 

Parry (2006) 

Lohtia et al. (2009) 

Rule et al. (2011) 

Griffith (2009)  

Zhu et al. (2006) 

Liu & McClure (2001) 

Uzama (2009) 

Samli (2012)  

Hofstede (1994) 

Yoshida et al. (2013) 

934 st 

2 st 

5 st 

42 st 

9 st 

34 st 

51 st 

219 st 

5 st 

i.u. 

591 st.          

7 st                    = 1899 

Personlig kontakt Khan et al. (2012) 

Liu & McClure (2001) 

Hofstede (1994) 

Hofstede et al. (1991-2011) 

Winfield et al. (2000) 

Yeung & Tung (1996) 

Richardson & Smith (2007) 

2 st 

219 st 

591 st  

3 147 st  

42 st     

657 st 

62 st                 = 4720 

Grupptillhörighet Steidlmeier (1999) 

Krishna et al. (2004) 

Hofstede et al. (1991- 2011)  

Huang (2010) 

Kim et al. (2013) 

Uzama (2009) 

Yoshida et al. (2013) 

180 st 

499 st 

3147 st  

9 st 

2 st 

5 st 

7 st                    = 3849 

Informella aspekter Wirian et al. (2012) i.u 
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 de Mooij & Hofstede (2002) 

Nishiyama (1999) 

Dacin et al. (1997) 

Cabral-Cardoso & Cunha (2003) 

Moline (1998) 

Dresser (2011) 

362 st 

42 st 

317 st 

10 st 

i.u. 

67 st                     = 798 

Gåvor  Steidlmeier (1999)  

Nishiyama (1999) 

Wirian et al. (2012) 

Huang (2010) 

Yeung & Tung (1996) 

Marchiori et al. (2000) 

Moline (1998) 

180 st 

42 st 

i.u. 

9 st 

657 st 

36 st 

i.u.                       = 924 

Sociala kontakter Nishiyama (1999) 

Khan et al. (2012)  

Yeung & Tung (1996) 

Wirian et al. (2012) 

Uzama (2009) 

Lothia et al. (2009) 

42 st 

2 st 

657 st 

i.u. 

5 st 

42 st                     = 748 

 

 

Underrubriker i Pennan Författare Antal citeringar 

Beslutsprocessen Hofstede et al. (1991- 2011) 

Jones (2000) 

Nishiyama (1999) 

Huang (2010) 

Lee & Trim (2008) 

Eriksson & Hultman (2014) 

Parry (2006) 

Zhu et al. (2006) 

Wirian et al. (2012) 

3 147 st  

3 st 

42 st 

9 st 

10 st 

i.u 

5 st 

51 st 

i.u                         = 3267 

Kontrakt Parry (2006) 

Yeung & Tung (1996)  

5 st 

657 st 
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Huang (2010) 

de Mooij & Hofstede (2002) 

Marchiori et al. (2014) 

9 st 

362 st 

0 st                        = 1033 

 

Underrubriker i Bråket Författare Antal citeringar 

Vad är en konflikt? Oetzel et al. (2000) 

Mohsin (2006)  

Hofstede (1991- 2011) 

Huang (2010) 

Franke & Nadler (2008) 

217 st 

12 st 

3 147 st  

9 st 

49 st                      = 3434 

Konflikthantering Kim et al. (2013) 

Winfield et al. (2000) 

Khan et al. (2012) 

Parry (2006) 

Huang (2010) 

Marchiori et al. (2000) 

2 st 

42 st 

2 st 

5 st 

9 st 

36 st                          = 96 

Synen på sanning Winfield et al. (2000) 

Uzama (2009) 

Yeung & Tung (1996) 

42 st 

5 st 

657 st                      = 704 

 

 


