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Abstract 

Introduction and research question: In the global media field, global expansion has become 
more common and is a way for media companies to reach out to a broader audience. Both 
advantages and disadvantages come with a global expansion and there are several cultural 
differences that have to be considered. This thesis will deal with the cultural differences and 
discuss how a Swedish media company efficiently goes about establishing in Vietnam. This 
leads us to this thesis’ research question: How does a Swedish media company succeed in 
Vietnam? 
 
Purpose: This thesis’ purpose is to find out what media companies do to successfully 
acclimate to the Vietnamese culture and the important aspects of the cultural differences to 
consider. 

Delimitation: In order to present a thesis with greater depth and acquire a deeper 
understanding, the study is limited to examine Swedish media companies and what 
intercultural aspects are important to consider when establishing in Vietnam.  
 
Method: The research we have done is based on interviews, which we thought could give us 
the accurate information and a good base to stand on. We have interviewed five people who, 
in different ways, have something to do with Vietnam’s media or intercultural 
communication. The interview question is based on the information we have found in the 
theory chapter. The interviews gave us a deeper understanding about the subject and lead to 
interesting answers that could help us answer our research question. 
 
Conclusion: There are many things a company needs to think about when setting up an 
establishment in a new county. In our study we have found out the differences between 
Vietnam and Sweden and we have examined the most suitable way for a company to 
communicate with the market in Vietnam. This thesis can be seen as a guideline for media 
companies in Sweden that are going to expand their organization to the Vietnamese market. 
 
Keywords: intercultural communication, Vietnam, global expansion, media companies, 
foreign establishment 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel förklarar vi bakgrunden till internationell etablering. Vi kommer att 

föra en problemdiskussion som leder fram till vår forskningsfråga och våra olika delfrågor. 

Slutligen presenteras våra avgränsningar och vi ger en definition av de begrepp som kommer 

att användas genom uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Vi föds med behovet att kommunicera – att meddela oss med omvärlden. Det är viktigt att vi 

använder oss av rätt verktyg för att nå ut med vårt budskap. Är det priset, produkten eller 

tillgängligheten som avgör huruvida budskapet kommuniceras på rätt sätt? Kanske är det 

marknadskommunikationen, möjligheten att kommunicera med sin marknad som är det bästa 

verktyget (Hallin & Hallström, 2000). 

Det är svårt som nyetablerat företag att göra sig uppmärksammat på marknaden i ett nytt land. 

Kanske är inte företagarna medvetna om kulturskillnader eller andra olikheter som kan skilja 

länderna åt och då kan det bli väldigt stora fel i kommunikationen. Det finns många exempel 

där reklam har gått helt fel på grund av kulturskillnader. Ett tydligt exempel på misslyckad 

reklam är då ett stort läkemedelsföretag skulle lansera en värktablett på en utländsk marknad. 

Reklamen var enkelt utformad och visade en bild på en ledsen gubbe. I nästa bildruta tog 

gubben en tablett och den sista bilden visade en glad gubbe. Det som läkemedelsföretaget inte 

tagit i beaktning var att kunderna på den aktuella marknaden läser från höger till vänster. 

Reklamen var alltså misslyckad då gubben istället blev ledsen efter att ha tagit tabletten. 

Bradley (2005) skriver att kultur kan definieras på olika sätt, en definition är vanemässiga 

handlingar, känslor och tankar, en annan definition är kanaler i samhället som är en oändlig 

variation av olika sätt att leva. Om det fanns en gemensam kultur världen över skulle det vara 

mycket lättare att nå den målgrupp som reklamen riktar sig till.  

Det ställs allt högre krav på företagens förmåga att vara attraktiva. Både symboler och 

kvaliteten i den estetiska konkurrensvärlden blir allt viktigare. Som exempel gjorde Walt 

Disney om ABC Televisions logga när de köpte upp det företaget. De satte Musse Pigg-öron 

på logotypen vilket verkligen gjorde att de kunde föra över sin identitet till det nya företaget 

som de hade förvärvat (Holger & Holmberg, 2002).  
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1.2 Problemdiskussion 

Ett medieföretag skiljer sig på flera punkter jämfört med ett företag i en annan bransch. 

Medieindustrin har vuxit sig stor de senaste 25 åren, genom datorernas och Internets intåg i 

var mans hem. Det är viktigt att ha i åtanke, när det talas om medieindustrin, att det är den 

globala mediebranschen som ligger i fokus. Ofta agerar ett stort medieföretag i huvudsak på 

ett lands marknad men har samtidigt filialer eller dotterbolag i andra länder vilket många 

gånger kan vara av stort värde (Sylvie, 2008).  

Då ett företag agerar på flera marknader är det viktigt att tänka över de kulturella skillnader 

som finns mellan två länder, för att effektivt kunna nå ut till sin målgrupp. I flera fall kan det 

bli aktuellt med förändring av organisationsstrukturen, det vill säga anpassa den för att matcha 

den marknad företaget väljer att agera på (Sylvie, 2008).  

Det gäller att utvärdera den marknad som ligger i fokus för att analysera vilka åtgärder som 

ska göras innan en effektiv etablering är möjlig. Dahlén & Lange (2003) menar att 

marknadskommunikation handlar om budskap som ofta förmedlas genom symboler som är 

värdeladdade. Varumärkesnamn, logotyper och förpackningar är tydliga exempel på symboler 

som skapar associationer hos mottagaren och det är viktigt för marknadskommunikatören att 

vara medveten om symbolers värde i kommunikationen. Kommunikatörer vill givetvis 

försöka få mottagarna att skapa de associationer som företaget vill förmedla, vilket många 

gånger kan innebära svårigheter.  

För att veta hur budskap ska nå ut till mottagarna är det viktigt att använda de rätta kanalerna. 

Genom att företag är medvetna om vilka medier deras kunder använder sig av kan de lättare 

nå ut med sitt budskap. 

När ett medieföretag ska etablera sig på en utländsk marknad gäller det alltså att analysera de 

kulturella skillnader som råder, fundera starkt över vilka symboler som passar in i den andra 

kulturen samt se över vilka kanaler som är lämpligast för det valda budskapet. Det är dessa 

aspekter som vi i vår uppsats kommer att undersöka, utifrån vårt syfte och våra 

forskningsfrågor som presenteras nedan. 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur ett svenskt medieföretag går tillväga för att effektivt kunna 

anpassa sig till den vietnamesiska kulturen. Vi är medvetna om att det inte finns en metod att 

applicera på alla företag men vi vill, med stöd av den teori och empiri vi samlar in, utveckla 
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en guide som kan användas som riktlinje för ett medieföretag med planer på etablering i 

landet. Vi kommer även undersöka vilka kommunikativa grepp som används vid utländsk 

expansion, såsom symboler, kanaler och så vidare. 

1.4 Forskningsfråga 

Vår forskningsfråga lyder som följer: 

• Hur ska ett svenskt medieföretag gå tillväga för att effektivt kunna anpassa sig till den 

vietnamesiska kulturen? 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka hur svenska medieföretag ska gå till väga för att 

etablera sig på en utländsk marknad. Vi valde medieföretag för att de generellt sett skiljer sig 

från företag i andra branscher och det skulle bli en intressant utgångspunkt för vår uppsats. 

Enligt Alexander (2008) är de svenska företagen några av de snabbast växande i världen. 

Sverige har en speciell företagskultur vilket särskiljer den från övriga företagskulturer i 

världen, på grund av dess kollektiva tänkande, höga effektivitet och starka arbetsmoral. Den 

utländska marknaden som vi har valt att inrikta oss på är Vietnam. Den asiatiska marknaden 

har haft en ökat tillväxt och just Vietnam är ett intressant land att etablera företag i. Genom att 

göra en snäv avgränsning kommer vi ha möjlighet att undersöka de områden som vi anser 

vara viktigast.  

Vi har även valt att utesluta genusperspektivet då det är ett område som ligger utanför vår 

frågeställning och vi anser att det inte har någon relevans för den inriktning vi har i vår 

uppsats. 

1.6 Begreppsförklaring 

För att läsaren ska få en tydlig förklaring av de begrepp som används i uppsatsen, kommer de 

förklaras närmare i detta kapitel. Inledningsvis är det vitalt för uppsatsen att förklara 

skillnaden mellan marknadskommunikation och marknadsföring som kan uppfattas som två 

liktydiga begrepp men skiljer sig på flertalet punkter.  

Genomgående i uppsatsen kommer vi att använda oss av begreppet etablering då vi talar om 

hur de svenska medieföretagen bör gå tillväga för att kunna anpassa sig till kulturen. Vi menar 

då att svenska medieföretag bör tänka på vissa särskilda kulturella aspekter och måste på flera 

sätt anpassa sig till den rådande kulturen då de ska etablera sitt företag i Vietnam.  
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Weatherill (1997) förklarar att marknadskommunikation är ett redskap för att nå ett företags 

mål genom att med rätt planering skapa rätt förutsättningar. Författaren pekar också på att det 

inom marknadskommunikation handlar om att skilja på den interna och externa 

kommunikationen och menar att för att den externa kommunikationen ska fungera väl så 

måste också den interna kommunikationen fungera. Det är genom att företagets anställda 

förstår och kan kommunicera företagets budskap som det lyser igenom till deras kunder och 

övriga intressenter.  

Enligt Hallin & Hallström (2000) är den traditionella definitionen av marknadsföring att den 

ska öka försäljningen av en vara eller tjänst. Avsändaren ska framgå tydligt och de ska betala 

för att få presentera sitt budskap till målgruppen. Till skillnad från marknadskommunikation 

handlar alltså marknadsföring om att rent vinstmässigt dra in mer pengar till företaget genom 

att få konsumenten (i vissa fall också leverantörer och återförsäljare) att uppmärksamma en 

viss produkt eller tjänst.  

Det är också viktigt att i vår uppsats skilja på tvärkulturell kommunikation och interkulturell 

kommunikation. Usunier (2000) menar att tvärkulturell kommunikation handlar om att 

jämföra nationella marknadssystem och lokala reklamvanor i olika länder. Det syftar till att 

förstå vad som är specifikt för ett visst land och vad som är universellt och detta är viktigt att 

ha i åtanke vid planering och genomförande av marknadsstrategier i olika nationella 

kontexter. Han förklarar vidare att vid interkulturell kommunikation ligger fokus på 

interaktionen mellan de olika personer (köpare och säljare), produkter och meddelanden 

(varumärken, paketering och annonsering) på marknaden, som menas ha olika kulturella och 

nationella bakgrund. Det handlar alltså om att se interaktioner mellan personer och produkter 

samt mellan personer och meddelanden (Usunier, 2000).  
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2 Teori 
I följande kapitel behandlas tidigare forskning kring teorier som relateras till undersökningen 

i denna uppsats. Det finns omfattande litteratur på området och vi har fått kombinera flertalet 

böcker för att hitta teorier inom de olika fält vi valt att studera. Teorin kommer i 

analyskapitlet ställas mot empirin och ligga till grund för den avslutande diskussionen. 

2.1 Interkulturell kommunikation 

För många människor är läran om olika kulturer en anledning till att studera interkulturell 

kommunikation och de är nyfikna på hur olika världssyner påverkar kommunikationen och 

människan. Enligt Rogers & Steinfatt (1999) är kultur det liv som människor lever, blandat 

med deras lärdomar, delade vanor, värderingar och materiella objekt. Människorna har skapat 

kulturen och den kan vara individuell eller kollektivistisk. Gudykunst (2004) menar att i en 

individualistisk kultur ligger fokus på den enskilda individens färdigheter och kunskaper och 

dessa värderas högt. I en kollektivistisk kultur värderas istället lojalitet mot gruppen högre. 

Rogers & Steinfatt (1999) skriver att utbytet av information mellan individer är olika, 

kulturellt sett och här åsyftas kön, etnicitet, religion eller andra faktorer. Det är skillnaden 

mellan dem som kommunicerar som gör interkulturell kommunikation så intressant. När de 

kulturella skillnaderna mellan individer är stora är det svårare att börja kommunicera och 

kommunikationen blir också mindre effektiv.  

Det finns alltid en främling i ett samhälle och denna främling definieras som en individ som 

är medlem i ett samhälle men som inte är starkt inkluderat i det. Främlingen är inte helt 

accepterad av de andra medlemmarna i samhället, han eller hon är annorlunda från dig själv. 

Det är detta som är själva hjärtat i interkulturell kommunikation (Rogers & Steinfatt, 1999). 

Det finns vida uppfattningar om att specifika kulturer eller religioner är inkapabla att integrera 

och anpassa sig till andra kulturer. Uppfattningar av detta slag visar sig tydligt i västerländska 

medier. Som alltid då det gäller interkulturell interaktion är det viktigt att ge sig in i relationer 

utan fördomar om den andra parten för att upprätthålla en fungerande kommunikation (Hafez, 

2007).   

Rogers & Steinfatt (1999) skriver att kommunikation är själva processen mellan två individer 

där de skapar och delar information samt arbetar mot att nå en gemensam förståelse. 

Kommunikation används dagligen från födsel till död och det är lätt att ta den för givet 
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eftersom den används utan att individer behöver tänka på det. Mänsklig kommunikation är 

aldrig helt effektiv eftersom mottagaren av meddelandet inte tolkar den på samma sätt som 

avsändaren menade när han eller hon skickade ut den. En annan viktig faktor som spelar in i 

kommunikationen är när individerna har tidigare erfarenheter. Detta gör att meddelandet som 

sänds ut färgas av tidigare erfarenheter och mottagaren kan ha svårt att tyda meddelandet om 

han eller hon inte har samma erfarenheter som avsändaren.  

2.2 Kulturell skildring 

2.2.1 Kulturskillnader mellan Sverige och Vietnam 

När ett utländskt företag gör affärer med vietnamesiska företag läggs större vikt vid värdet i 

relationer istället för hårda och koncisa regler om uppförande och sedvänjor. Invånarna tänker 

ofta i banor gällande vad som är bäst för sina familjer innan de fattar ett beslut. 

Beslutsfattandet kan vara en tämligen långdragen process då vietnameser personligen vill 

känna tilltro till den person de gör affärer med. Detta kan resultera i långa möten över lunch 

eller te, tillfällen som inte ska betraktas som bortkastad tid utan snarare som väl förvaltad 

(Morrison & Conaway, 2007). 

I Vietnam syns en tydlig hierarkisk struktur och den är fortfarande relativt mansdominerad, 

vilket även speglar affärslivet. Det är männen som innehar mest respekt, tillsammans med den 

äldre generationen och deras åsikter väger tyngst (Morrison & Conaway, 2007). I Sverige å 

andra sidan finns ingen tydlig maktstruktur utan organisationerna är ”platta” utan nivåer och 

ibland kan det finnas svårigheter i att, som utomstående, direkt se vem det är som är chef på 

företaget. Sverige har minst maktstruktur i hela världen, där den formellt utsedda chefen 

istället kan ses som en ledare eller coach. Utanför företagskulturen ges det också bevis på låg 

maktstruktur då personlig status är lågt värderat och prestationer prioriteras istället högre. 

Sverige är också ett tämligen jämställt land där ingen större distinktion görs mellan kvinnor 

och män utan alla, oavsett kön, har möjligheter att komma långt inom företagslivet 

(Alexander, 2008).  

Sverige är känt för att ha en välfungerande företagskultur där medlemmarna i en organisation 

ofta är villiga att anpassa sig och kompromissa när det gäller beslutsfattande. Svenskar har en 

tendens att undvika konflikter och istället söka efter en gemensam lösning som passar så 

många som möjligt, det vill säga konsensus. Det kan ta relativt lång tid att nå konsensus men 
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oftast resulterar det i en snabb implementering och leder till att alla inblandade känner sig 

delaktiga i beslutet (Alexander, 2008).  

Morrison & Conaway (2007) menar att det i Vietnam är opassande att skryta och framställa 

sig själv som bättre än någon annan vilket kan uppfattas som stötande då blygsamhet är en del 

av vietnamesisk kultur. Detta kan jämföras med det svenska uttrycket Jantelagen som också 

är ett blygsamt sätt att framställa sig själv. Detta tankesätt speglar även vardagslivet i Sverige 

(Alexander, 2008).  

För att vara hövlig och inte riskera att förolämpa någon i vietnamesisk kultur gäller det att 

använda professionella och korrekta benämningar på de personer som tilltalas och på denna 

punkt skiljer sig Vietnam väsentligt från Sverige (Morrison & Conaway, 2007). I Sverige är 

det ovanligt att personer, oavsett rang eller ställning, tilltalas med något annat än förnamn och 

detta menar Alexander (2008) skapar en starkare känsla av jämställdhet. 

2.2.2 Förutsättningar för etablering i Vietnam 

Morrison & Conaway (2007) menar att det finns flertalet fördelar med att etablera sig i 

Vietnam. Först och främst är landet redo för förändring och de ser stora nyttor i att interagera 

med andra länder. De pekar också på att arbetskraften är billig samtidigt som invånarna är 

arbetsvilliga och redo att hjälpa utländska företag in på sin hemmamarknad. Landet har 

utvecklats mycket sedan slutet av 1990-talet, vilket lett till att många utländska företag ser en 

fördel att etablera sig i landet. Enligt Jerneck (1995) har över femhundra företag från fyrtiotvå 

länder etablerat sig på den vietnamesiska marknaden de två senaste decennierna. Hon 

förklarar vidare att det finns vissa krav som måste uppfyllas för att ett samarbete mellan 

Vietnam och ett annat land ska kunna genomföras, exempelvis måste företagen visa upp sin 

historia, sina mål och visioner. Enligt Morrison & Conaway (2007) är spridningen av det 

engelska språket, som idag är det officiella språket i landet, något som skapat ytterligare 

möjligheter för interkulturella utbyten med Vietnam. 

Tidigare kristider som präglat Vietnam har satt sina spår på dagens marknad. Det råder 

inflation, handelsunderskott och oro som påverkar den dagliga handeln. Dock ser framtiden 

för interkulturell handel ljus ut och det affärsmässiga utbytet med Sverige växer. Idag är runt 

sjuttio svenska företag verksamma i Vietnam, en siffra som har goda möjligheter att utökas 

tack vare Vietnams framgångar inom det utländska samarbetet (www.swedenabroad.com).  
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Landets utveckling kan symboliseras av framväxten av femstjärniga hotell. I början av 1990-

talet fanns det endast ett hotell av denna rang i hela landet, medan det idag finns femstjärniga 

hotell nästintill överallt i Vietnam. Det är inte bara hotell som utvecklats men hotellen kan stå 

som metafor för den utveckling landet genomgått de senaste tjugo åren. Den arbetsvilliga 

populationen har också bidragit till den snabbt växande marknaden (Morrison & Conaway, 

2007).  

2.2.3 Politik och media 

Vietnam är en statsrättslig republik som domineras av ett kommunistiskt styre, där 

nationalförsamlingen är det högsta organet som fattar alla viktiga beslut. Det är dock inte 

tillåtet att starta några andra partier och det kommunistiska partiet styr press och yttrandefrihet 

med järnhand. De har en president och en premiärminister som är valda av 

nationalförsamlingen. Presidenten styr över staten och premiärministern styr över regeringen 

och håller i de ”vardagliga” sysslorna (Morrison & Conaway, 2007). 

Enligt Morrison & Conaway (2007) har den kommunistiska regeringen stort inflytande på 

arbetsmarknaden i Vietnam, korruption är vanligt. Infrastrukturen är fortfarande relativt 

primitiv, dock är arbetskostnaden låg och vietnameserna välkomnar utländska investerare 

varmt.  

I Vietnam finns sex dagstidningar med olika utgivare, dock är alla statsägda. Pressen ska 

fungera som ett stöd för partiet Nhân Dân och deras politik, men också som ett forum för 

folket. Tidningsspridningen är liten och självcensur är vanligt, det har hänt att journalister har 

fängslats och tidningar förbjudits. TV och radio drivs också av staten och sänds i såväl 

nationella som regionala kanaler (www.ne.se). 

Medieindustrin, såväl i Vietnam som i Sverige, skiljer sig från andra branscher i flera 

avseenden. Först och främst är medieindustrin global, vilket kräver att företag arbetar mot 

flera marknader. Att agera på flera marknader kan innebära ofantligt många fördelar men 

medför även vissa svårigheter. Industrin är under ständig förändring och det är viktigt att vara 

beredd på stora omstruktureringar som en följd av en förändrad marknad. Det finns och 

uppkommer ständigt regleringar och bestämmelser som försvårar, men ibland även 

underlättar, internationell expansion (Sylvie, 2008).  

Sylvie (2008) menar att en av de största skillnaderna mellan ett företag inom mediebranschen 

och ett företag i en annan bransch är att ett medieföretag inte har någon konkret vara att 
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distribuera. Istället läggs fokus på medarbetarna som tilldelas ett stort ansvar för att få 

organisationen att fungera samt att företaget i sig måste ha en väl fungerande kommunikation, 

såväl internt som externt. 

2.3 Symboler 

Vi här i västvärlden har ett överflöd av marknadskommunikation som attackerar oss från alla 

håll. Utmaningen för medieföretagen blir att fylla budskap med mening, att omforma dem till 

livsstilar och begrepp. Symboler används för att göra intryck på konsumenterna och skapa en 

relation som gynnar kommunikationen (Holger & Holmberg 2002).  

Usunier (2000) beskriver att en symbol är någonting som representerar eller står för någonting 

annat som är avtalat eller associerat, ofta något konkret som står för något abstrakt. Det finns 

dock inga ”rätta” symboler som fungerar i alla kulturer. Associationerna är olika beroende på 

var i världen du befinner dig. De flesta symboler är alltså inte universella, de kan ibland 

förstås av en större massa, men inte av alla i världen.  

Tolkningar av symboliska meddelanden förmedlar egenskaper såsom färg, form och 

konsistens och dessa skiljer sig markant mellan olika marknaders kulturer och även i 

förhållande till mottagarens kultur. Det är därför mycket viktigt att ta reda på bakgrunden till 

symbolerna. Om en symbol är oklar och inte anpassad till den lokala mottagaren kan det 

medföra en stor fara för den internationella sändaren. Ett exempel är den vita färgen som här i 

väst står för något oskuldsfullt och vackert, till skillnad från Kina där den symboliserar 

sorg(Usunier 2000). Gudykunst (2004) menar dock att det inte enbart finns skilda 

uppfattningar mellan olika länder utan också nationellt sett. En flagga står som symbol för ett 

specifikt land och kan ha olika betydelser för olika människor, trots att de lever i samma 

kultur. För vissa människor kan det handla om att hissa flaggan för att visa sin hängivenhet till 

det egna landet och att bränna flaggan vore otänkbart. För andra människor, i samma kultur, 

kan brännandet av flaggan visa på de starka känslor de hyser mot landet, som då flaggan 

representerar. Gudykunst (2004) sammanfattar detta genom att säga att det inte finns två 

människor som tolkar ett meddelande uniformt. 

Semiotik som används i reklam kan delas in i olika kategorier enligt Hallin & Hallström 

(2000). Semiotik står för läran om tecken och används i medievärlden med hjälp av tolkningar 

av bilder och symboler. En bild kan vara konstruerad, ett fotografi, en akvarell eller en film 

likaså. Därefter följer funktioner, om det är reklam eller konst et cetera. Det sistnämnda är på 
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vilket sätt reklamen sprids, är det via en annons eller kanske som en affisch? Det är speciella 

småsaker som fångar oss i annonserna, genom att överraska oss betraktare kan reklamen 

utformas genom att bryta mot de normer som finns. Genom att använda sig av humor och 

ironi kan normen brytas och därmed göra det bekanta främmande. 

2.4 Målgrupp och kanaler 

Dahlén & Lange (2003) menar att det vid val av mediekanal är viktigt att se till det budskap 

som ska nå målgruppen. Valet av mediekanal ska ske så effektivt som möjligt och det första 

steget är att matcha medierna med målgruppen, vilket kan ske både indirekt eller direkt. Den 

vanligaste matchningen är indirekt eftersom det också är den billigaste metoden. 

2.4.1 Indirekt matchning 

Genom att använda sig av målgruppsbeskrivningar, exempelvis i form av ”20-40 åringar”, 

”singel eller sambo” eller liknande, visar resultatet vilka taktiska egenskaper som målgruppen 

besitter. Det är de demografiska och socioekonomiska egenskaperna som undersöks. Därefter 

analyseras mediets publik och vilka taktiska egenskaper den har för att sedan få fram vilken 

mediekanal som är lämpligast att använda. Modellen nedan visar resultatet av en matchning. 

Ju större den markerade mittenzonen är, desto bättre är matchningen mellan mediet och 

målgruppen. 

 

   

Matchning 

Mediepublik Målgrupp 

Figur 15.1 Matchningsmodell (Dahlén & Lange, 2003:410) 
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Den vita zonen till höger är de personer som inte ingår i målgruppen och den vita zonen till 

vänster är personer som inte nås via mediet. Optimalt vore om hela zonen var markerad då 

reklamen i detta fall skulle nå ut till alla (Dahlén & Lange, 2003). 

2.4.2 Direkt matchning 

Istället för att gå omvägar och undersöka vilka egenskaper målgruppen och mediepubliken 

har går denna metod rakt på och tittar på den kanal som målgruppen använder. Fördelen med 

denna metod är att de vita zonerna i modellen försvinner och målet träffas direkt. Det är dock 

kostsamt att använda sig av direkt matchning, en ingående beskrivning av målgruppen fordras 

för att kunna pricka rätt. Enkätundersökningar kan göras bland människor och ingående frågor 

om deras medievanor bör då ställas för att få fram ett så träffsäkert resultat som möjligt 

(Dahlén & Lange, 2003). 

2.4.3 Medias egenskaper 

Medier har olika egenskaper som ska tas hänsyn till, menar Dahlén & Lange (2003). 

Aktivitetsgraden är det första och här undersöks huruvida mediet är aktivt eller passivt. Är 

mediet aktivt måste också publiken vara aktiv för att uppmärksamma reklamen. Alltså måste 

publiken anstränga sig för att ge tid till reklamen. Om mediet istället är passivt bestämmer 

publiken inte själva om de ska ta del av reklamen eller inte. Exempel på aktiva medier kan 

vara tidningar, direktreklam eller Internet och exempel på passiva medier är TV, bio eller 

radio.  

Dahlén & Lange (2003) menar också att en annan viktig del som bör tas hänsyn till innan 

mediet väljs är att analysera vilken grad av genomslagskraft mediet ifråga innehar. Hur många 

gånger behöver budskapet gå ut? De medier som har låg genomslagskraft kräver att budskapet 

upprepas för att nå ut till mottagarna. Ett bra exempel på medier som har hög genomslagskraft 

är bioreklam, vilken är väldigt svår för publiken att undgå. Avgörande för hur mycket 

uppmärksamhet mediet får är hur mycket som distraherar i samband med reklamen. De 

distraherande elementen är antingen utanför mediet eller inuti mediet. Bio är även här ett bra 

exempel där människorna inte störs av omgivande element eftersom de sitter där de sitter i en 

mörk salong och har all uppmärksamhet riktad mot duken. 

Slutligen visas det på vilken kommunikativ förmåga mediet kan utvärderas från. Det är den 

kommunikativa förmågan som anger vilket innehåll i en reklam som bäst kommunicerar ut 

budskapet och vilka egenskaper som mediet bäst förmedlar och förstärker. Det finns två olika 
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inriktningar som medierna delas in i. Image-media som erbjuder förmedlandet av känslor och 

hardsell/rationella media som erbjuder information som presenteras och som publiken ska ta 

ställning till. Exempel på image-media är TV och bio som har rörliga bilder och på så sätt 

skapar känslor. Även tidningar med bilder i färg hamnar i den här kategorin. Hard 

sell/rationella medier är dagspress eller direktreklam som inriktar sig på priser och att 

verkligen sälja en produkt eller tjänst istället för att få publiken att tycka om produkten, vilket 

gör dem mer hardsell-media (Dahlén & Lange, 2003). 
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3 Metod 
Metodkapitlet redogör för de ansatser och val vi har gjort avseende den vetenskapliga 

metoden. Vi kommer även beskriva hur datainsamlingen gått till och hur vi sammanställt och 

tolkat insamlad data samt för- och nackdelar med de valda tillvägagångssätten.  

3.1 Forskningsprocesser 

Vid forskning finns tre forskningsprocesser att utgå ifrån: deduktion, induktion och 

abduktion. Deduktion är ett tillvägagångssätt då forskaren utgår från befintlig teori för att 

genom empirisk data dra slutsatser om den aktuella situationen (Patel& Davidson, 2003). 

Bryman& Bell (2007) menar att den deduktiva forskaren inleder genom att utgå från teorin 

och utvecklar därefter en hypotes. Nästa steg är att samla in data och analysera denna för att 

se om hypotesen kan bekräftas eller förkastas. Sista steget är att bearbeta teorin utifrån den 

hypotes som utvecklats. Patel& Davidson (2003) påpekar att objektiviteten i forskningen 

förstärks på grund av att det är redan beprövad teori som ligger till grund för forskningen. 

Nackdelen kan dock vara att den tidigare teorin påverkar den nya forskningen och visar sig i 

resultatet. 

Väljer forskaren istället att utgå från empirin för att sedan formulera teorin kallas det för 

induktion. Detta innebär att forskaren till att börja med utformar en hypotes och utgår ifrån 

denna vid insamling av data. Empirisk datainsamling är primär och insamling av teori är det 

slutliga steget för att bekräfta eller förkasta hypotesen (Bryman& Bell, 2007). 

Det sista tillvägagångssättet är abduktion, vilket karaktäriseras av ett växelspel mellan teori, 

analytiska begrepp, förståelse och empiriska observationer. Forskningens frågeställning, 

forskarens egen förståelse och observationer ändrar karaktär vid detta tillvägagångssätt och 

detta kan sammantaget ses som en process som sker växelvis mellan två metoder (Østbye H, 

Knapskog K, Helland K & Larsen L-O, 2004). 

Patel& Davidson (2003) skriver om ytterligare tre grundläggande tillvägagångssätt för 

forskning; explorativ, beskrivande och kausal forskning. Vid explorativ forskning har 

forskaren ingen större förståelse för ämnet i förväg och forskningen blir då undersökande. 

Beskrivande forskning bedrivs då forskaren har viss kunskap i ämnet, vilket vissa gånger kan 

göra att resultatet färgas. När forskaren har kunskap i det aktuella ämnet blir forskningen 
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kausal, det vill säga om forskaren kan dra slutsatser eller indikera en orsak utifrån en 

egenskap eller variabel, och kan då utveckla egna teorier.  

3.1.1 Kvalitativ forskning 

Kvalitativ forskning är idag det vanligaste sättet för datainsamling (Olsson, 2007). Bryman& 

Bell (2005) beskriver kvalitativ metod som forskning inriktad på ord och ståndpunkter. De 

menar dock att det finns kritik mot denna insamlingsmetod. De pekar på att forskare har en 

tendens att vara alldeles för subjektiva i sin teoretiska insamling och enbart väljer de fakta 

som de själva anser vara relevanta och viktiga för forskningen. Kritiken riktas även mot 

svårigheten att upprepa den aktuella forskningen. Det beror på det urval av teori forskaren gör 

(Bryman& Bell, 2005). 

Det finns olika typer av kvalitativ forskning, där intervjuer är en sorts datainsamlingsmetod. 

Kvalitativa intervjuer ger en djupare insikt och förståelse av det aktuella ämnet, något som 

inte skulle kunna uppnås genom enbart kvantitativ metod. Kvalitativa intervjuer karaktäriseras 

av att de för det mesta har en låg grad av standardisering vilket innebär att respondenten har 

stort utrymme att uttrycka sig med egna ord. Forskaren kan välja mellan att ställa öppna 

frågor eller frågor med fasta svar, där frågorna med fasta svar ger de förklaringar forskaren 

från början vill ha, vilket kan färga forskningen (Patel& Davidson, 2003).  

3.1.2 Val av forskningsprocess 

I inledningsfasen tänkte vi att en deduktiv ansats skulle prägla vår uppsats men upptäckte 

senare att det abduktiva tillvägagångssättet var det som passade bättre. Vi inledde med att 

samla in teorier som vi ansåg vara relevanta för vår uppsats och utifrån teorin valde vi 

respondenter som skulle ge vår uppsats det djup vi önskade. Efter att vi gjort intervjuerna 

insåg vi att teorikapitlet var aningen bristfälligt och fick då utveckla denna, utifrån empirin, 

och växlade då mellan en deduktiv och en induktiv ansats. Patel& Davidson (2003) antyder 

att de finns vissa risker med att arbeta abduktivt och menar att alla forskare är färgade av 

tidigare erfarenheter och forskning. Detta leder till att forskaren väljer forskningsobjekt 

utifrån tidigare erfarenhet och formulerar hypoteser som utesluter alternativa forskningar. 

Detta kan alltså leda till att forskningen inte går att upprepa och ge samma resultat. Då vi inte 

hade någon större kunskap om ämnet resulterade det i att vår undersökning fick bli explorativ 

och utforskande. På grund av att vi från början inte hade några tidigare erfarenheter eller 

någon förförståelse för ämnet kunde vi studera detta objektivt och därför inte riskera att färga 

uppsatsen med eventuella förutfattade meningar.  
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Patel & Davidson (2003) menar också att kvalitativ forskning är det tillvägagångssätt som 

inom mediefältet är lämpligast och det kommer ge oss en djupare inblick i det vi vill 

undersöka. Då vi vill studera marknaden i Vietnam och situationen där i dagsläget, anser vi att 

kvalitativ forskning i form av intervjuer och kvalitativ datainsamling är den metod som är bäst 

lämpad. Vi vill ge våra respondenter utrymme för egna tankar och utförliga svar vilket ledde 

till att vi valde att genomföra intervjuer med öppna frågor. Det finns också tidigare forskning 

som enskilt behandlar de delar vi valt att studera, men ingen forskning som sammanfattar de 

olika delarna i en komplett litteratursamling. Därför ansåg vi att det bästa sättet var att 

genomföra kvalitativa intervjuer för att ge oss så mycket relevant data som möjligt.  

3.2 Empiri 

Vi insåg tidigt att teorin inte skulle vara tillräcklig för att få svar på vår forskningsfråga och vi 

förstod då att intervjuer med olika företag som på något sätt arbetar med interkulturell 

kommunikation på den Vietnamesiska marknaden skulle vara vitalt för att få svar på våra 

frågor. Vår insamlade teori utgår från redan tidigare genomförd forskning av andra forskare 

och ger därmed inga ytterligare upptäckter. Därför kontaktade vi företag som på olika sätt 

arbetar med interkulturell kommunikation på den vietnamesiska marknaden för att koppla till 

teorin.  

Då vi inte tidigare hade någon större kunskap visade det sig fördelaktigt att utgå från 

empirism, vilket innebär att vi erhåller kunskap genom våra sinnen och erfarenheter. Genom 

att skaffa oss kunskaper genom sinnen och erfarenheter uppnår vi en grad av kunskap som 

inte går att uppnå genom enbart teoretisk datainsamling. Vi får även en oförfalskad bild av 

hur verkligheten ser ut. Nackdelen är dock att våra tidigare erfarenheter kan påverka den 

forskning vi genomför och att uppsatsen på så sätt färgas. På grund av detta är det viktigt att 

kritiskt och objektivt granska teorin och empirin för att få fram tillförlitliga resultat (Patel& 

Davidson, 2003). Vi har därför ställt frågor till våra respondenter som har gett uttömmande 

och tydliga svar och ställt svaren mot den teori vi samlat in. Genom att transkribera 

intervjuerna har vi varit säkra på att inte missa vitala delar i det som sagts. Vi riskerar därför 

inte heller att vara subjektiva i vår bedömning. 

3.2.1 Primär- och sekundärdata 

Det finns två sätt att samla in data på; antingen genom primärdata eller genom sekundärdata. 

Primärdatainsamling sker i form av förstahandsrapporteringar, vilket i vårt fall rör sig om de 

intervjuer vi genomfört. Den övriga datainsamlingen i form av teoretisk insamling vi 
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genomfört kallas för sekundärdatainsamling och är samlande av redan befintlig data. Också i 

detta fall är det viktigt att vara objektiv i insamlingen av data för att inte forskningen ska 

färgas av våra erfarenheter och subjektiva bedömningar. Fördelen med att samla in data 

genom sekundärdatainsamling är att det är tidseffektivt jämfört med att samla in alla data 

själv. Det är svårt för oss i denna forskning att samla in all nödvändig data själv då vi är 

begränsade av tid och inte har de tillgångar som krävs (Patel& Davidson, 2003). Därför har vi 

fått använda oss av sekundärdatainsamling i form av den teori vi samlat in och därefter 

komplettera med primärdatainsamling genom kvalitativa intervjuer.  

3.3 Val av respondenter 

Vi utgick från den teori vi samlat in för att strategiskt kunna välja respondenter som skulle 

kunna ge oss svar på våra frågor och tillföra ett djup till vår uppsats. Då vi inte hade möjlighet 

att intervjua alla de svenska företag som är verksamma i Vietnam var vi tvungna att göra ett 

urval och kontakta de företag som skulle kunna ge oss relevant empirisk data. Vi valde fem 

olika företag som arbetar på olika sätt på en och samma marknad. Fyra av företagen är 

baserade i Vietnam och vi har därför fått genomföra våra intervjuer via telefon och e-post. 

De företag vi kontaktade har olika positioner på marknaden och kunde därför ge oss fyra olika 

perspektiv på hur Vietnam ser ut när det gäller marknaden och kulturen. Vår första intervju 

var med det Sverigebaserade företaget Human Entrance som arbetar med interkulturell 

kommunikation och i och med denna intervju fick vi en generell uppfattning om deras 

arbetsområde. Därefter följde en intervju med People with ideas, ett medieföretag baserat i 

Vietnam. Anders Palm, VD för företaget, kommer från Sverige men arbetar nu i Vietnam och 

har därför kunskap om hur svensk företagskultur ser ut och hur den skiljer sig från den 

vietnamesiska. Vidare intervjuade vi Exportrådet i Vietnam som hjälper svenska företag att 

etablera sig i landet, samt Svenska Ambassaden i Hanoi som arbetar för att skapa och 

upprätthålla goda relationer mellan Vietnam och Sverige. Slutligen genomförde vi en e-

postintervju med Izwar Zakri som är copywriter på det Vietnambaserade företaget J Walter 

Thompson. Genom denna intervju kunde vi få djupare information om hur marknaden ser ut i 

Vietnam i praktiken och inte bara i teorin. Vi har alltså intervjuat personer i olika företag på 

olika nivåer och därmed fått varierande perspektiv som gett den bredd till forskningen som vi 

eftersökte. 
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3.4 Intervjumetod 

Vi försökte genom frågor nå kunskap om våra undersökningspersoner. Vi strävade efter att 

utforma frågor som hade en låg grad av standardisering och en låg grad av strukturering. 

Detta förklarar Olsson & Sörensen (2007) på följande vis; en standardiserad intervju är när 

intervjuaren inte har någon möjlighet att variera situationen. Detta ansåg vi oss behöva ha då 

vi utförde våra intervjuer, eftersom det var respondenternas värderingar och tolkningar vi ville 

analysera. Detsamma gäller struktureringen, eftersom vi hade en låg grad av strukturering 

kunde respondenterna tolka frågorna fritt beroende på sina egna erfarenheter och värderingar. 

På så sätt ansåg vi att vi fick fram vad de ville förmedla, vilket var målet med intervjun.  

Vi spelade in alla intervjuer och transkriberade dem sedan direkt efter att de hade genomförts. 

Transkription innebär att intervjun skrivs ner, men det som skrivs ner är inte själva talet utan 

det som valts ut för att representera det som sagts. Detta är viktigt enligt Olsson & Sörensen 

(2007), då kan nämligen missuppfattningar om vad som sagt elimineras innan missförstånd 

uppstår.  

3.4.1 Hermeneutik  

Hermeneutik betyder tolkningslära och det är den mänskliga existensen som är i fokus, hur 

den studeras, tolkas och förstås. Hur forskaren närmar sig objektet som ska forskas om är 

utifrån sin subjektiva förförståelse, de tankar och intryck som finns med sedan tidigare 

(Patel& Davidsson, 2003). Med hjälp av språket, det vill säga talet och skriften, kan vi tolka 

omvärlden. Vi kan alltså förstå andra människor därför att de definierar sin omvärld, sina 

reaktioner och upplevelser på samma sätt som vi själva gör med hjälp av språket. Enligt 

hermeneutiken kan ett tänkande och en förståelse inte undersökas isolerat, för det är alltid en 

person med i bakgrunden och referensramen som alla människor bär med sig (Olsson & 

Sörensen, 2007). 

Bryman& Bell (2005) skriver att den centrala meningen med hermeneutik är att den som 

analyserar texten ska få fram den mening som upphovsmannen har. Det finns också ett 

begrepp som heter kritisk hermeneutik. Om forskaren inte har någon kontext att utgå från 

måste insamling av data ske som rör förståelsen i kontexten.  

Genom att tolka våra intervjuer utifrån vår subjektiva förförståelse och genom att transkribera 

har vi kunnat analysera intervjuerna och förstå hur våra respondenter definierar sin omvärld. 
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Trots att vi haft en subjektiv förförståelse har vi försökt göra en objektiv bedömning av det 

insamlade materialet i och med att vår referensram på området inte är särskilt bred. 

3.4.2 Hermeneutiska spiralen 

Att förstå enskilda delar är nyckeln till att förstå helheten. Hermeneutik innebär en 

beskrivande och tolkande hållning till undersökningsmaterialet. För att förstå en del måste 

tillgången till helheten finnas, vi går in med en förförståelse som i våra tolkningar påverkar 

slutsatsen. Delarna och helheten måste studeras i kontexten för att det ska bli en riktig 

tolkning. Pendlingen mellan delarna och helheten betraktas som en spiral som blir större 

längre ner i spiralen, alltså ökar förståelsen av innehållet i texten eller personberättelsen som 

ska tolkas och det är detta som kallas för den hermeneutiska spiralen. Det är bra att granska 

intervjun för att se och tolka nya saker hela tiden, eftersom när förståelsen blir större blir 

också meningen i texten större (Olsson & Sörensen, 2007). 

3.5 Databearbetning 

Med hjälp av vår frågeställning och problemformulering har vi kunnat bestämma vilken 

information som behövs samlas in. De intervjuer vi har gjort har gett oss en djupare och bättre 

förståelse för den kulturella skillnaden mellan länderna och en djupare inblick i hur ett 

svenskt medieföretag ska gå tillväga för att etablera sig i Vietnam. Vi har bearbetat våra 

intervjuer genom att transkribera dem och lyssna igenom dem många gånger för att inte missa 

viktig information. Bryman & Bell (2005) menar att vissa respondenter kan känna sig 

besvärade i de fall där en intervju spelas in. I vårt fall, då fyra av intervjuerna spelats in via 

telefon, anser vi inte att respondenterna tänkte på det i samma utsträckning som vid personliga 

intervjuer då en inspelningsutrustning kan uppfattas som ett störande moment och hamna i 

fokus och därmed påverka intervjuns innehåll. 

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet rör sig om ifall undersökningen skulle göras om, skulle det då bli samma resultat? 

Är det bara slumpen eller är det stabila fakta? Betydelsen av reliabilitet är tillförlitlighet, alltså 

autenticiteten i analysen, bearbetningen och insamlingen (Østbye et al, 2004).  

Bryman & Bell (2005) skriver att det finns tre olika mått för att se om en mätning är 

tillförlitlig. Stabilitet är det första, här gäller det att en undersökning som genomförs två 

gånger ska stämma överens med resultatet från den tidigare genomförda undersökningen för 

att vara stabil. Det andra måttet är intern reliabilitet, som rör mått med flera mätningar, där 
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varje svar på respektive fråga sammanlagt bildar en totalpoäng. Då är risken att mätningarna 

saknar inre följdriktighet. Mätningarna måste ha samband med varandra, annars kan vissa av 

frågorna vara orelaterade till trovärdigheten och därför stå för något annat.  

Det tredje och sista måttet är interbedömarreliabilitet, vilket enligt Bryman& Bell (2005) är 

när det ska observeras eller översättas data till kategorier och när fler observatörer är 

inblandade. Detta kan resultera i att överensstämmelsen mellan dessa olika tolkningar är för 

liten.  

Eftersom vi har använt oss av intervjuer så har vi inte hög reliabilitet. Vi har inga siffror att 

förlita oss till utan endast intervjuer. Detta leder till att reliabiliteten blir lägre, intervjuer är 

inte tillförlitliga. Skulle vi göra om forskningen är det inte säkert att vi skulle få samma svar 

(Bryman& Bell, 2005). Trots detta valde vi den här metoden då vi anser att vi med hjälp av 

kvalitativa intervjuer når ett djup och en förståelse som vi inte hade kunnat uppnå med hjälp 

av en kvantitativ metod, som å andra sidan ger högre reliabilitet. 

3.5.2 Validitet 

Østbye (2004) skriver att validitet är viktig i undersökningar i stil med vår, att det vi mäter 

verkligen är relevant. Validitet innebär hur väsentlig data och analysförhåller sig till 

problemformuleringen. Det finns det som kallas definitionsmässig validitet och med detta 

menas hur bra vi lyckas fånga våra teoretiska påståenden i vår insamling av data. Stämmer 

teorierna överens med verkligheten? 

Vi har olika teorier som behandlar det vi fick fram genom intervjuerna. Eftersom vi utgick 

från teorins olika stycken när vi skrev intervjufrågorna, blir det hög validitet om svaren 

stämmer överens, vilket det i vårt fall också gjorde. Enligt Østbye(2004) kan det vara så att fel 

mätinstrument används och då blir det låg validitet, men i vårt fall ansåg vi att intervjuer var 

det mest uttömmande och bästa alternativet för att få ut mest information. 

3.5.3 Generalisering 

Østbye(2004) säger att det är viktigt att förstå delar av teorin och skapa sig en uppfattning om 

helheten i analysen, det är vad generalisering handlar om. Då vi valt ut ett antal delar att 

fokusera på i vår teori och därefter valt att matcha dem med empirin, kommer detta att leda 

till att vår frågeställning kommer att täckas och leda till ett samband som bildar en helhet. 

Detta har bidragit till att vi har fått en bra generalisering av det aktuella ämnet. 
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3.6 Analysmetod 

Kvale (1997) skriver om tolkningsprocessen som består av fyra tillvägagångssätt och vi har 

valt den fjärde proceduren, där vi som intervjuare tolkar materialet efter utskrift. Genom att 

sammanfatta det som respondenterna har svarat på fick vi en bra bild av deras svar. Senare i 

analysen valde vi att ta ut det material som var väsentligt i förhållande till vår teori och 

frågeställning.  

Genom att ställa dessa två tillvägagångssätt mot varandra fick vi ett analysarbete som sedan 

kunde utvecklas i diskussionen. Vi fick en djupare förståelse för våra frågor och den teori vi 

använt oss av och såg ett samband som fick oss att kunna kartlägga en slutsats och svar på vår 

frågeställning. I vår transkribering använde vi oss av meningskoncentrering, vilket innebär att 

vi lyssnade på meningarna som sades i intervjun och sedan skrev ner det som var relevant 

med färre ord.  Detta gjorde att det blev lättare att läsa dem och lättare att förstå innebörden 

när vi skulle analysera.  

3.7 Källkritik 

För att vi ska kunna bedöma om våra dokument och vår insamlade data är sannolika måste vi 

förhålla oss kritiska. Vilket syfte hade upphovsmannen, under vilka omständigheter skrevs det 

och vem är det som har skrivit? Därefter måste vi se hur mycket material vi behöver samla in, 

har att göra med problemformulering och tidsaspekten hur mycket det blir (Patel& Davidsson, 

2007). 

Vi började med att studera olika böcker som behandlade ämnet vi ville fördjupa oss i. Utifrån 

de teorier och modeller vi hittade i dem kunde vi utforma frågor till de valda respondenterna. 

Vi funderade på vilken del av världen vi ville inrikta oss på och kom fram till att Asien har en 

stor marknad och har haft en god utvecklingskurva, vilket gör världsdelen till ett intressant 

område. Ju mer insatta vi blev i landets kultur och karaktärsdrag, desto mer insåg vi att 

Vietnam är en marknad i ständig utveckling och att där finns stora möjligheter för svenska 

medieföretag att etablera sig. 

Kvantitativ forskning kännetecknas av insamling av data i form av siffror som kan analyseras 

genom mätningar och generaliseringar och är lämplig då forskaren enbart har möjlighet att ta 

ett stickprov på ett urval av personer för att då generalisera och få fram tillförlitliga resultat. 

Till skillnad från kvalitativ forskning är denna metod möjlig att replikera (Bryman& Bell, 

2005).  
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På grund av att vi ville undersöka attityder och beteenden på den vietnamesiska marknaden 

fann vi inte kvantitativ forskning lämplig för vår forskning utan genomförde istället 

forskningen kvalitativt. På så sätt hade vi möjlighet att uppnå ett djup som inte varit möjligt 

genom enbart kvantitativ forskning.  
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4 Empiri 
Följande kapitel inleds med en introduktion av de fem företag vi intervjuat. Respondenternas 

svar och synpunkter presenteras under rubriker som matchas med teorin. Vi har ställt 

varierande frågor till de olika företagen och därmed presenteras enbart de relevanta svaren.  

4.1 Företagspresentationer 

4.1.1 Human Entrance 

Human Entrance är ett företag som arbetar med internationella uppdrag och startade 1999. De 

kallas ett ”relocation-företag”, vilket innebär att de hjälper företag att flytta sin personal 

mellan olika länder. De har tre kontor i Sverige, huvudkontoret är i Malmö och de andra två 

finns i Göteborg och Stockholm. De har drygt trettio anställda och använder sig också av fem 

externa konsulter (www.humanentrance.com).  

Företag kontaktar Human Entrance när de vill förflytta personal till ett nytt land. Human 

Entrance hjälper då till att introducera dem i landets kultur och hjälper dem även med de 

praktiska sakerna, såsom att hitta boende samt att hjälpa till med immigration och andra 

administrativa aspekter en utlandsflytt innebär. Vi har intervjuat Maja Warnstam som jobbar 

på avdelningen Intercultural Communication. 

4.1.2 Exportrådet 

Exportrådet är ett konsultföretag som hjälper svenska företag att etablera sig runt om i världen 

och Håkan Ottosson arbetar med marknaden i Vietnam. De har kontor i sextio länder och de 

är väldigt unika, då de i och med sina många och små kontor i olika länder kan ha en så pass 

stor geografisk spridning. De gör i princip allt för att hjälpa nya företag att etablera sig, allt 

från marknadsundersökningar till att hitta bra leverantörer till dem. De ska vara den naturliga 

kontaktpunkten för svenska företag som vill etablera sig utomlands.  

Exportrådet har sex anställda i Vietnam och arbetar med tre huvudprocesser. Den första är 

försäljning och där tar de in uppdragen som ska utföras. Den andra kallas för leverans, där 

jobbas det med det som utlovats kunden, det kan vara allt ifrån att starta upp ett företag till att 

göra en marknadsundersökning. Den tredje avdelningen är det de kallar för administration, 

bokföring och fakturering, som inte tillhör själv driften.  
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4.1.3 Svenska Ambassaden i Hanoi 

Vi kontaktade Mattias Forsberg för en intervju om Svenska Ambassadens arbete i Vietnam. 

Svenska Ambassadens uppgift kan ses som svenska regeringens representant i utlandet och 

det är det som är huvuduppgiften tillsammans med att hålla ambassaden i Stockholm 

uppdaterad om vad som sker med Vietnams ständiga utveckling. De ska också föra fram de 

svenska ståndpunkterna i olika sammanhang.  

Sverige var ett av de första västerländska länder att erkänna Vietnam som stat och etablera 

diplomatiska relationer med landet. I över fyrtio år har Sverige haft förbindelser med Vietnam 

och det är biståndsverksamheten som hela tiden dominerat. Inledningsvis var det viktigt att 

lägga resurser på projekt såsom nybyggnationer och upprättande av institutioner. Tidigare har 

fokus också legat på hälso- och energiområdet. Nu är anti-korruption och ”public 

administration reform”, det vill säga effektivisering av den offentliga förvaltningen, som 

hamnat i centrum. Intresset för handel och etablering i Vietnam har vuxit i och med landets 

ekonomiska utveckling och det är med frågor av denna typ som ambassaden arbetar med.  

4.1.4 J Walter Thomson 

J Walter Thomson, som förkortas JWT, är ett av de äldsta företagen i världen inom reklam. 

De har över hundrafemtio kontor världen över, vilket också är ett av de största nätverken 

inom den här branschen som finns idag. I Vietnam har företaget funnits i tolv år och består av 

tre olika avdelningar, Account Service, Strategic Planning, Creative and Art Studio. Vi 

genomförde en e-postintervju med Izwar Zakri på JWT. 

4.1.5 People with ideas 

People with ideas arbetar huvudsakligen med att bygga hemsidor, dels på eget initiativ men 

också på uppdrag av andra företag. De arbetar också med sökmotoroptimering, en metod för 

att hjälpa kunder få bättre position på Google, Yahoo och andra sökmotorer. Företaget syftar 

till att ge kunderna de rätta verktygen för att effektivt kommunicera med marknaden. People 

with ideas har i dagsläget endast två fast anställda och har istället flertalet frilansare som är 

specialiserade på bland annat programmering och design. De har även nära samarbeten med 

partnerföretag som de ibland lägger ut utvecklingen av hemsidor på. Anders Palm är VD på 

företaget och vi kontaktade honom för en intervju. 
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4.2 Interkulturell kommunikation 

Interkulturell kommunikation anser Warnstam handlar om kommunikationen mellan olika 

personer som har olika referensramar. Personer som har olika sätt att tolka världen och 

människorna i den. Helt enkelt olika tolkningsramar av världen. 

Palm förklarar sin syn på interkulturell kommunikation och menar att det handlar om att se till 

att kommunikationen fungerar väl när ett vietnamesiskt företag eller person möter ett 

utländskt företag eller person. Han tillägger att det ofta är han själv som är utlänning och 

träffar vietnamesiska företag och bygger upp en relation till dem. Det finns flera kulturella 

regler och normer som måste tas i åtanke vid interkulturella möten och det handlar om att 

respektera dem, säger Palm. 

Enligt Forsberg är interkulturell kommunikation en stor del av det mervärde som ambassaden 

kan erbjuda sina kunder då de bor och arbetar där samt har lokalt anställd person som väl 

känner till den vietnamesiska kulturen. De ger företag råd gällande hur de ska agera i 

särskilda situationer, hur de ska nå resultat, vilka de ska kontakta och de mest uppenbara saker 

som bör undvikas. 

Warnstam förklarar och menar att för att förstå världen handlar det om att förstå sig själv i 

första hand. För att förstå andras värderingar gäller det att se till sina egna och detsamma 

gäller med vad som anses vara viktigt i livet. Det rör sig om hur arbetsuppgifterna ser ut, hur 

en ledare och chef uppfattas som bra och hur rättvisa ska upprätthållas. Genom att sätta sina 

egna attityder och beteenden i kontrast till de nya uppstår en diskussion och tankegång på 

djupet. Det är de frågorna som Warnstam jobbar med för att sätta in personer i de kulturer de 

ska till.  

När Warnstam utbildar personer som ska förflyttas till ett annat land går de in på djupet i 

kulturen. De pratar om normer, värderingar, associationer och koder i den nya kulturen. De 

pratar inte bara om kulturen i det nya landet utan också om vikten av att lära känna sina egna 

perspektiv, vikten av att förstå sig själv tolka världen. 

4.3 Kulturell skildring 

4.3.1 Kulturskillnader mellan Sverige och Vietnam 

Enligt Håkan Ottosson på Exportrådet är den största skillnaden mellan Sverige och Vietnam 

planeringshorisonten. Svenskar har en förmåga att planera långt i förväg, väldigt detaljerat 
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vad som ska göras och när det ska göras. Så fungerar det inte i Vietnam, går du in och gör en 

exakt planering här kommer du få stora svårigheter att hålla den. Här får det vara en mer 

flytande planering, där du vet ungefär vad du ska göra ungefär vid vilken tidpunkt, menar 

Ottosson. Sedan sker uppföljning efter hand för att se till att slutmålet nås. Det är flexibilitet i 

Vietnam som behövs och det säger vi ofta till företagen som ska etablera sig här, gör inga 

fasta planer som inte går att ändra, det går inte bra då.  

Anders Palm, VD för medieföretaget People with ideas, flyttade från Sverige till Vietnam för 

ett antal år sedan och menar att han själv hade svårigheter att anpassa sig till kulturen i 

Vietnams mediebransch. Han förklarar att många vietnamesiska hemsidor har en tendens att 

se taffliga ut och kan enligt svenska mått uppfattas som undermåliga vad gäller kvalitet på 

design. Han tillägger dock att det är den stilen som fungerar i Vietnam. I Sverige och övriga 

Norden vill vi ha en klar, tydlig och ren design, vi tycker att det ser professionellt ut, menar 

Palm, men säger att det i Vietnam gärna får blinka och vara mycket färger just för att det 

fungerar i den kulturen. Detta är något som han har fått anpassa sig till och det är det som 

kunden vill ha och förväntar sig. Han förklarar vidare att det är viktigt att bygga upp starka 

nätverk och skapa långvariga relationer, speciellt för ett medieföretag då det handlar mycket 

om utbyten företag emellan. Är du ett företag som köper reklam så gäller det att du har ett bra 

nätverk och bra relationer till de företag som skapar reklam.  

Vidare menar Palm att det är stora skillnader mellan Sverige och Vietnam då Vietnam är 

väldigt mån om att skapa relationer till kunder och intressenter och bygga betydelsefulla 

nätverk. Detta är det som Palm anser vara fördelen med sydostasiatisk företagsamhet. 

Nackdelen å andra sidan menar han är att de inte lägger ner särskilt stora resurser på att bygga 

starka varumärken.  

Den gräns mellan privatliv och det professionella livet som är tydlig i Sverige existerar inte i 

Vietnam; det är vanligt att företag möts ute över en middag och diskuterar framtida 

samarbeten, berättar Palm. Han menar också att vietnameser är mer traditionella jämfört med 

Sverige vad gäller familjeliv och hur de behandlar människor i andra åldrar. I Sverige, menar 

han, finns det inte längre ett ord för herr eller mister utan vi tilltalar varandra med förnamn. I 

Vietnam har de ord för alla möjliga situationer. Palm säger att han förväntas tilltala äldre 

personer på ett visst sätt, kvinnor på ett sätt och män på ett annat. Det finns även olika 

benämningar beroende på vilken koppling du har till personen i fråga. Han menar att det i det 

stora hela är en helt annan struktur på samhället och det gäller att anpassa sig till de regler och 
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normer som finns, för att vara artig och inte riskera att förolämpa någon. Palm har nu bott i 

Vietnam i två år och han säger sig ha kommit bra in i kulturen och lärt sig anpassa sig efter de 

seder och traditioner som finns. Han startade en enskild firma då han studerade på högskolan 

och har fått uppleva både svensk och vietnamesisk företagskultur. Han säger att han uppfattar 

Vietnams affärskultur som artigare och mer strukturerad när det gäller tilltal av andra 

människor. 

Izwar Zakri har bott i Vietnam i åtta månader sedan han anställdes som Creative Director på 

företaget J Walter Thomson. Under dessa åtta månader har han uppmärksammat tre olika 

grupper av kulturer. Den första gruppen är de som är födda och uppväxta under den 

kommunistiska eran. Den andra är de som är födda runt kollapsen av den kommunistiska eran 

eller de som växte upp under den postkommunistiska eran. Den tredje och sista är de som 

flydde från landet och som nu har återvänt efter att ha vuxit upp utomlands. Enligt Zakri är de 

tre grupperna i en så kallad kulturkrock. Detta tror han beror på att inga av de två första 

grupperna som växt upp i landet har upplevt förändringarna över decennierna. De vet inte 

vilka förändringar som skedde mellan 60-talet och 80-talet. Om frågan ”vad är retro?” skulle 

ställas till dem skulle de inte kunna ge något svar.  

Zakri förklarar vidare att eftersom landet har varit styrt av först Frankrike sedan av 

kommunisterna har de flesta spåren av den egna kulturen och religionen blivit utrotad. Det är 

först nu i den postkommunistiska eran som vietnameserna har börjat hitta tillbaka till sig 

själva igen, tillbaka till sina rötter. Exempelvis har firandet av den första kungens död blivit 

en helgdag, det är en allmän uppfattning att alla vietnameser är ättlingar till honom.  

Vietnam har influenser från Frankrike, bland annat syns detta i arkitekturen och 

stadsplaneringen. Inte minst har deras bakverk och brödbakarkunskaper sitt ursprung i det 

franska köket, säger Zakri. Vietnameser är väldigt pålitliga av naturen. Om vi jämför deras 

grannar, thailändarna, som kan skratta åt sig själva, är vietnameserna väldigt stolta över vilka 

de är. De gör ingenting som kan skada familjen och deras rykte. Exempelvis får inte ogifta 

kvinnor och män bo tillsammans, det är lag för de lokala invånarna. På grund av detta syns 

tonåringar och kära par överallt; på gatorna, i parker och på caféer. 

Mattias Forsberg som arbetar som förste ambassadsekreterare på sektionen för politik och 

handelsfrågor på Svenska Ambassaden i Hanoi, förklarar att det finns stora kulturella 

skillnader inom den vietnamesiska kulturen och i Vietnam handlar det mest om skillnaderna 

mellan Ho Chi Min och Hanoi. Han menar att norra Vietnam, exempelvis Hanoi, är influerat 
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av kinesiska traditioner, då landet tillhörde Kina för tusen år sedan, och tankesättet sitter i än 

idag. I Hanoi är inte kommunikationen lika direkt som i Ho Chi Min, utan det gäller att läsa 

mellan raderna och förstå att det som sägs inte alltid är det som ligger bakom orden. Han 

pekar också på att svenskar är mer öppna, ärliga och rakt på sak och framför sina budskap 

konkret och tydligt. Denna kulturella skillnad kan ta ett tag för utlänningar att komma in i och 

förstå. Han fortsätter och förklarar att det är ett ”tyst slagsmål” om positioner och det finns en 

strävan efter att ständigt visa sig viktig och rik, det finns ingen jantelag. Forsberg menar att 

det finns toner i den vietnamesiska kulturen som av de lokala invånarna kan uppfattas vara 

extremt oartiga men för utlänningar kan vara svårt att förstå utan att behärska en del av 

språket. Han menar att de är subtila i sitt sätt att vara oartiga men det som förekommer kan 

nästan ses som ren mobbing och det är enligt Forsberg en slags spelad artighet. Samtidigt 

som de har en kollektivistisk syn så är de otroliga entreprenörer och skapar 

affärsverksamheter så fort de ser en chans.  

Forsberg har uppmärksammat en tydlig skillnad gentemot Sverige och det är den hierarkiska 

ordningen som råder i Vietnam och hur personer inom en organisation agerar mot varandra. 

Svenskar har möjligheten att ifrågasätta nästintill allting, allt från sin egen chef till TV-reklam 

och de kan ställa sig kritiska till information och budskap. Det fungerar inte riktigt på samma 

sätt i Vietnam. I Sverige är det vanligt att chefer uppmanar sina anställda att ifrågasätta och 

utmana, något som i Vietnam inte sker i samma utsträckning och Forsberg tror att det har att 

göra med att medierna i landet är kontrollerade av staten. När det gäller den hierarkiska 

ordningen så kan det bidra till vissa meningsskiljaktigheter när svenska chefer har att göra 

med vietnamesiskt anställd personal. Forsberg berättar att vietnameser är rädda att göra fel 

och tappa ansiktet, särskilt när det gäller personer på de högre positionerna. På grund av detta 

måste de bli tillsagda att utföra uppgifter, hur små de än må vara, då de vet att om de gör 

något på eget initiativ kan de göra fel och därmed riskera att tappa ansiktet. Gör de istället 

ingenting riskerar de heller inte att göra fel. Forsberg tror att detta har att göra med att de är 

vana vid att ta order uppifrån och det grundar sig i det kollektivistiska synsätt de har.  

4.3.2 Förutsättningar för etablering i Vietnam 

Ottosson på Exportrådet förklarar att arbetsmarknaden i Vietnam är stabil i nuläget. Den 

bransch som har tagit den största smällen i finanskrisen är tillverkningsindustrin för export. I 

övrigt anser han att det ser väldigt stadigt ut men om konsumtionen går ner kan det påverka 

andra branscher också. Det som är viktigt att tänka på när en etablering av ett företag i 
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Vietnam ska ske är, enligt Ottosson, att först och främst analysera marknaden. Det kan finnas 

en utmärkt marknad för vissa varor eller tjänster om du bara hittar rätt. Viktigt är också att 

titta på kvaliteten och leveransvillkoren så att det inte uppstår några missförstånd. Eftersom 

det inte finns så många lokala konkurrenter i Vietnam är det lättare att agera på marknaden. 

Den största utmaning du har är att hålla uppe kvaliteten på service och varor; att komma upp i 

samma kvalitet som det är i Sverige är verkligen en utmaning. Ottosson säger att eftersom det 

är en arbetsvillig population är det inte lika viktigt att friställa personalen, utan energi bör 

läggas på att hitta en lokal som har billig hyra. 

Vidare förklarar Palm att utländska företag som väljer att etablera sig i Vietnam ofta försöker 

applicera lösningar, som fungerar i hemlandet, på den vietnamesiska marknaden. Det finns 

många lösningar som fungerar bra på hemmamarknaden som kan anpassas efter den nya 

marknaden och därefter appliceras, men det finns svårigheter i att rakt av applicera en tidigare 

lösning på en annan marknad, menar Palm. Utländska företag kommer ofta med en annan typ 

av struktur som effektiviserar de vietnamesiska företagen, vilket är den största fördelen enligt 

Palm. Vidare menar han att det viktigaste att tänka på då ett företag ska etablera sig i Vietnam 

är att se över hur kulturen fungerar i landet och vara beredd på att det är ett korrupt land. Det 

är också viktigt att bygga upp starka nätverk och skapa långvariga relationer, speciellt för ett 

medieföretag då det handlar mycket om utbyten, företag emellan. Är du ett företag som köper 

reklam så gäller det att du har ett bra nätverk och bra relationer till de företag som skapar 

reklam. Avslutningsvissäger Palm att det finns goda chanser för svenska medieföretag att 

etablera sig i landet då människors ekonomi går bättre år för år och de är beredda att betala för 

medietjänster och då ökar också målgruppen som leder till att hela marknaden växer.   

Zakri menar att beroende på vad du vill etablera i Vietnam så är det alltid viktigt att ha 

kunskap om den lokala lagen för utländska företag som ska investera eller starta upp ett nytt 

företag här. Det ändras väldigt ofta, har han fått lära sig. Tidigare sa lagen att inget utländskt 

företag fick vara hundra procent ägt av utländska investerare, men den lagen är numera 

borttagen.  

När det kommer till att etablera ett svenskt företag i Vietnam säger Forsberg att de ständigt 

måste se över de faktorer som företag bör tänka på när de ska expandera på den vietnamesiska 

marknaden. Han menar att utvecklingen går otroligt fort och det uppkommer ständigt nya 

saker som bör tas i beaktning. Han förklarar dock att det är viktigt att låta det ta tid och vara 

på plats i landet och visa engagemang. Att bygga relationer, både på individnivå och generellt 
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sett, menar Forsberg är två viktiga aspekter. Han fortsätter och förklarar vikten av att ha 

lokalt anställd personal som går att lita på, då han menar att det är omöjligt att bedriva 

verksamhet i landet utan lokal expertis. Detta beror delvis på de språkliga problem som kan 

uppstå men också på grund av de kulturella skillnader som råder mellan Sverige och Vietnam 

som är vitala att beakta. Avslutningsvis förklarar Forsberg att det är viktigt att inte förolämpa 

invånarna då de är väldigt nationalistiska och stolta över sitt land. De är medvetna om de 

brister som landet innehar men det är inget de vill få berättat för sig. 

4.3.3 Politik och media 

Ottosson förklarar att Exportrådet riktar sig till alla svenska företag, men uppdragen är oftast 

från mindre företag som inte själva har den kompetens eller expertis som krävs. Just svenska 

medieföretag finns det inte många av i Vietnam och mediebranschen är väldigt känslig, 

fortsätter han. Informationsspridning är väldigt kontrollerat av staten, det gäller att som 

utländskt företag ha koll på lagar och regler. Det är väldigt känsligt vad du gör på Internet och 

särskilt i tryck. Skillnaden mellan att etablera ett medieföretag och ett företag i en annan 

bransch är att om du i en tillverkningsbransch ligger lite längre bak i kedjan, exempelvis som 

underleverantör till ett vietnamesiskt företag, tror Ottosson inte att det är ett lika stort 

problem. Egentligen är det samma sak att skapa information i media som att tillverka tvål och 

sälja, bara du ser till att få bra kvalitet på det du arbetar med så är det i princip samma sak. 

4.4 Symboler 

Palm förklarar att hans företag i sin marknadskommunikation använder sig av enkla symboler 

såsom jordklot och andra symboler som ses som universella. Han säger att det säkert finns 

exempel på misstag som skulle kunna inträffa i Vietnam men det är inget de har råkat ut för. 

Förhoppningsvis tas alla misstag och missuppfattningar bort i testfasen, om inte annat 

använder vi oss ofta av vietnamesiska anställda som bör reagera om något känns fel, fortsätter 

Palm. 

Warnstam använder sig också mycket av symboler på sina kulturella träningar med klienterna. 

Det rör sig om icke-verbal kommunikation, bildtolkning, gester och färganvändande. Det är 

viktigt att ha kunskap om hur andras beteende ska tolkas. Kroppen används mycket i 

kommunikationen, avståndet vid samtal varierar, ögonkontakt är viktigt i vissa kulturer och i 

andra inte och hälsningstraditioner skiljer sig från kultur till kultur och det är inte alltid lätt att 

tolka de icke-verbala signalerna. Den kulturella kontexten är viktig att ta hänsyn till när 

företag arbetar på en utländsk marknad.  
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Zakri berättar att en viktig del när de jobbar med annonser av olika slag är att tänka på att inte 

använda sig av religiösa symboler och tecken. Detta med tanke på att vietnameserna har 

respekt för sin religion, det är ingen lag, men en oskriven regel.  

Ett exempel på symboler som har tolkats fel i marknadskommunikationen är i en reklam för 

ett tvättmedel som Zakri var ansvarig för. En kvinna stoppar ner mynt i en sparbössa och 

syftet enligt företaget var att konsumenterna genom att köpa tvättmedlet skulle spara pengar. 

Istället tolkade personerna som såg reklamen den som om att de var snåla om de köpte det 

tvättmedlet.  

4.5 Målgrupp och kanaler  

Warnstam delar upp Human Entrances målgrupp i två olika kategorier; den ena är kunderna, 

vilka är företagen som kontaktar Human Entrance och vill ha hjälp. Den andra målgruppen är 

klienterna, vilka är den personal som skickas mellan länder och som de hjälper att anpassa till 

kulturen. Human Entrance hjälper både svensk personal som flyttar utomlands och utländsk 

personal som flyttar till Sverige. När det gäller svenskarna som ska flytta utomlands 

samarbetar de med andra relocation-företag ute i världen. När utländsk personal flyttar till 

Sverige är det Human Entrance som utför alla tjänster för företagets personal. 

Palm förklarar att People with ideas målgrupp varierar från projekt till projekt. Han berättar 

att de har en hemsida som riktar sig till utlänningar i Vietnam där de kan få hjälp med 

visumansökan och liknande och här ligger alltså de internationella företagen i fokus. De har 

också en resesida som istället riktar sig till vietnamesiska kunder som är intresserade av resor. 

Vilken målgrupp de riktar sig till beror alltså på vilket projekt det handlar om, men i nuläget 

är det internationella företag i Vietnam som ligger i fokus.  

När Zakri på JWT får ett uppdrag från en kund går det till på följande sätt; alla olika 

avdelningar sätter sig ner och går igenom vad klienten har för önskemål och leveransvillkor. 

Efter detta sätts de olika avdelningarna som ska vara med in i vad som ska göras och sedan 

görs jobbet. Det skrivs en presentation för klienten och när denna är godkänd sätter 

produktionen igång. Den svåraste uppgiften för Zakri och hans kollegor blir då att välja ut rätt 

folk till de olika uppgifterna som ska genomföras. De behöver exempelvis hitta en bra 

fotograf, manusförfattare eller kameraman.  

Palms företag People with ideas arbetar även tillsammans med andra företag, partnerföretag 

som kan få uppdrag av Palm att genomföra större projekt. People with ideas betalar då andra 
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företag för programmering och design av exempelvis en hemsida och Palm menar att visionen 

är att i framtiden gå ihop med andra företag och dela på de vinster som uppkommer. 

Partnerföretagen bygger då upp hemsidorna utifrån de idéer och uppslag som People with 

ideas kommer med.  

Eftersom Zakris målgrupp skiljer sig från fall till fall har de en ”portfolio” som rangordnar 

några av de stora företagen. Ett företag kan ha olika målgrupper, exempelvis Pepsi har tre 

olika sorter som riktar sig till olika målgrupper. Pepsi Light, riktar sig till kvinnor mellan 

tjugofem till trettio år, medan vanliga Pepsi riktar sig till ungdomar mellan femton och arton. 

När det kommer till målgruppen berättar Warnstam att Human Entrance har två olika 

målgruppskomponenter och de använder sig av olika kanaler för att nå ut till dem. De 

använder sig bland annat av nyhetsutskick där de berättar vad de håller på med just nu, 

aktuella nyheter och så vidare. Det anordnas också seminarier för att nå ut till kunderna, detta 

är några av de saker som sker på regelbunden basis för nå den målgrupp de vill.  

För att nå ut till den valda målgruppen som People with ideas vänder sig till använder sig 

företaget av sökmotoroptimering som ämnar till att förbättra positionen på sökmotorer, de vill 

synas bland toppresultaten på Google, Yahoo och andra sökmotorer. De kommunicerar även 

med marknaden genom communities såsom Facebook och LinkedIn. 

De vanligaste kanalerna som används i Vietnam för att nå ut till sina målgrupper är tv, 

tidningar och webben förklarar Zakri. Det senaste och mest kreativa som hänt i TV-världen är 

att de har infört pop-ups och ikoner som kommer upp på skärmen. Det är oftast pengarna som 

spelar roll i valet av kanal. 
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5 Analys 
I följande kapitel ställer vi teorin mot empirin och jämför de data vi samlat in. Analysen 

kommer bli ett underlag för vår diskussion och slutsats. Vi har strukturerat upp rubrikerna på 

samma sätt som i teorin och empirin för att få en röd tråd.  

5.1 Interkulturell kommunikation 

Enligt Rogers & Steinfatt (1999) är kultur det liv som människor lever, blandat med deras 

lärdomar, delade vanor, värderingar och materiella objekt. Warnstam har kulturella träningar 

som en uppgift i sitt arbete där de talar om normer, värderingar, associationer och koder i den 

nya kulturen. De talar inte bara om kulturen i det nya landet utan också om vikten av att lära 

känna sitt eget perspektiv, vikten av att förstå sig själv tolka världen som är viktigt. Som 

Hafez (2007) säger att det alltid är viktigt att ge sig in i relationer utan fördomar om den andra 

parten för att upprätthålla en fungerande kommunikation.  

Kommunikation är själva processen som skapar och delar information, medan de som 

kommunicerar arbetar mot att nå en gemensam förståelse (Rogers & Steinfatt, 1999). 

Warnstam säger att kommunikationen mellan olika personer handlar om att individer har 

olika referensramar, vilket påverkar hur de ser på olika kulturer. Detta poängterar också Palm 

som förklarar att interkulturell kommunikation är då ett vietnamesiskt företag möter ett 

utländskt företag eller person och att de då måste förstå varandra rätt för att kunna genomföra 

något bra.  

Mänsklig kommunikation är aldrig helt effektiv eftersom mottagaren av meddelandet inte 

tolkar det på samma sätt som avsändaren menade när han eller hon skickade ut det. En annan 

viktig faktor som spelar in i kommunikationen är när individerna har tidigare erfarenheter 

(Rogers & Steinfatt, 1999). Detta jobbar Warnstam med på sina kulturella träningar, genom 

att sätta attityder och beteenden i kontrast till de nya i den andra kulturen. Då uppstår en 

tankegång och diskussion på djupet.  

Gudykunst (2004) menar att i en individualistisk kultur ligger fokus på den enskilda 

individens färdigheter och kunskaper och dessa värderas högt. Forsberg säger att de har lokalt 

anställd personal som känner till den vietnamesiska marknaden väl och att de kan ge råd till 

företag hur de ska agera i vissa situationer, vad de ska undvika för att de ska nå resultat. 

Rogers & Steinfatt (1999) skriver att när de kulturella skillnaderna mellan individer är stora är 

det svårare att börja kommunicera och kommunikationen blir också mindre effektiv. 
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5.2 Kulturell skildring 

5.2.1 Kulturskillnader mellan Sverige och Vietnam 

Morrison & Conaway (2007) menar att det i Vietnam är stor fokus på att skapa långvariga 

relationer vilket ofta sker genom flertalet informella möten över lunch, middagar et cetera. 

Vid beslutsfattande tänker vietnameserna på familjen i första hand, varvid beslutsprocessen 

kan bli relativt lång. Alexander (2008) menar att Sverige har en utmärkande företagskultur 

som fungerar väl i det anseende att organisationsmedlemmarna är villiga att anpassa sig och 

kompromissa när det kommer till beslutsfattande. Konflikter undviks och istället eftersträvas 

en gemensam lösning där alla inblandade är nöjda med det fattade beslutet. Beslutsprocessen 

kan också i Sverige vara långdragen men när det är dags att implementera beslutet går det 

snabbt.  

Enligt Palm är det särskilt viktigt för medieföretag att lägga stor vikt vid nätverksbyggande då 

mediebranschen handlar mycket om utbyten och då särskilt företag emellan. Han utvecklar 

detta och menar att ett företag som köper reklam bör ha en bra relation till de företag som 

säljer reklam. Palm fortsätter och menar att det i Sverige finns en distinkt skillnad mellan 

privatliv och affärsliv, vilket inte finns i Vietnam och därför är det vanligt att affärsmässiga 

möten sker efter ordinarie arbetstid.  

Forsberg på Svenska Ambassaden har uppmärksammat en aspekt som skiljer länderna åt, 

nämligen planeringshorisonten. Svenskar planerar långt i förväg och går in till ett möte med 

en tydlig agenda. I Vietnam är det inte alls likadant utan planeringen sker mer flytande där 

tydliga restriktioner inte är lika viktigt. För att kunna anpassa sig till den vietnamesiska 

företagskulturen gäller det att vara flexibel och villig att anpassa sig till den rådande kulturen.  

Det är opassande att skryta och framställa sig som bättre än någon annan (Morrison & 

Conaway, 2007). Blygsamhet är istället ett förhållningssätt som präglar Vietnams kultur. 

Alexander (2008) menar att Jantelagen är den inställning som råder i Sverige och är också det 

ett blygsamt sätt att framställa sig själv på. Forsberg menar istället att det i Vietnam råder ett 

tyst slagsmål om positioner och vietnameserna har en tendens att visa sig viktiga och påpeka 

att de besitter en hög position. Jantelagen existerar helt enkelt inte, menar Forsberg.  

Vietnam har en tydlig hierarkisk organisationsstruktur som också är mansdominerad där 

männen, tillsammans med den äldre populationens, innehar mest respekt och deras åsikter 

väger tyngst. Detta märks tydligt också i vardagslivet och inte bara i företagsvärlden 
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(Morrison & Conaway, 2007). I Sverige å andra sidan är platta organisationer vanligt och i 

organisationer av detta slag kan det finnas svårigheter för utomstående att se vem som är chef 

och vem som är anställd då chefer i Sverige snarare ser sig själva som coacher eller ledare. 

Detta speglar även vardagslivet där prestationer väger tyngre än personlig status. Sverige är 

också relativt jämställt där såväl kvinnor som män har chansen att uppnå höga positioner i 

företagen (Alexander, 2008). Forsberg menar att en av de största skillnaderna mellan Sverige 

och Vietnam är den maktstruktur som syns i organisationer samt hur medlemmarna inom 

organisationerna uppträder emot varandra. Han menar att svenskar är uppfostrade att ständigt 

ifrågasätta det som sägs och de budskap som når dem. I Vietnam fungerar det inte på detta 

sätt vilket kan leda till oenigheter mellan den svenska och vietnamesiska personalen. En 

svensk chef, som är van vid att i Sverige uppfattas som en mer informell ledare, får ta på sig 

rollen som renodlad chef och ständigt uppmana den vietnamesiska personalen att ta på sig 

arbetsuppgifter, något som de vanligtvis inte gör på eget initiativ. Forsberg menar att de är 

vana vid att ta order uppifrån vilket grundar sig i det kollektivistiska synsätt som råder i 

landet.  

Morrison & Conaway (2007) pekar på vikten av att professionella och korrekta tilltal används 

i den vietnamesiska företagskulturen. Följs inte dessa riktlinjer är risken stor att någon blir 

förolämpad. Alexander (2008) menar att det i Sverige är ovanligt att någon tilltalas med något 

annat än förnamnet och tror att detta gör det svenska samhället mer jämställt. Palm bekräftar 

detta då han jämför de svenska traditioner vad gäller tilltal med den vietnamesiska normen. I 

Sverige finns knappt något ord för herr eller mister, utan förnamn är den tilltalsform som 

vanligtvis används. I Vietnam å andra sidan har de ord för alla möjliga situationer och Palm 

förväntas tilltala olika personer på olika sätt, beroende på deras position inom företaget, 

vilken koppling han har till en viss person och så vidare. Han menar att det är viktigt att 

anpassa sig efter de regler och normer som råder för att inte förolämpa någon.  

5.2.2 Förutsättningar för etablering i Vietnam 

Vietnams historia har varit präglad av kriser som påverkat dagens marknad som visar sig 

genom inflation, handelsunderskott och oro och det påverkar den dagliga handeln. Framtiden 

för interkulturella utbyten ser ljus ut och redan idag finns över sjuttio svenska företag 

representerade på Vietnams marknad (www.swedenabroad.com). Det finns stora fördelar med 

att etablera sig i Vietnam. Arbetskraften är billig samtidigt som invånarna är arbetsvilliga och 

redo att hjälpa andra företag in på sin hemmamarknad. Ottosson anser att arbetsmarknaden i 



 35 

Vietnam är stabil i nuläget och menar att det som är viktigt att tänka på när en etablering av 

ett företag i Vietnam ska ske är att inledningsvis analysera marknaden. Det finns alltid en 

marknad som passar, det gäller bara att hitta den som är bäst anpassad till företagets syfte. 

Ottosson poängterar att det är viktigt att se till kvaliteten och de leveransvillkor som finns för 

att undvika missförstånd och menar att detta kan vara en av de största utmaningarna för ett 

svenskt företag som agerar på den vietnamesiska marknaden. Det är svårt att uppnå samma 

kvalitet som i Sverige.  

Palm menar att det är mycket viktigt att respektera den kultur som råder vid etablering i 

Vietnam. Som företag gäller det inte enbart att förstå de normer och traditioner utan också 

anpassa sig till det som förväntas från kunderna. Det är inte möjligt att rakt av applicera 

lösningar, som fungerar väl i Sverige, på den vietnamesiska marknaden. Trots det menar Palm 

att utländska företag ofta bär med sig en struktur som fungerar effektivt på den vietnamesiska 

marknaden. Morrison & Conaway (2007) menar att spridningen av det engelska språket, som 

idag är det officiella språket i landet, skapat ytterligare möjligheter för interkulturella utbyten 

med Vietnam. Forsberg menar att det vid etablering i Vietnam är viktigt att bygga relationer 

och låta samarbeten mellan företag långsamt växa fram. Han pekar också på vilka fördelar 

som finns i att ha lokalt anställd personal då det är nästintill omöjligt att vara verksam i landet 

utan lokal expertis. Han menar att det ofta kan uppkomma språkliga problem vilket leder till 

att lokal personal får en betydande roll i företaget. 

5.2.3 Politik och media 

Vietnam är en statsrättslig republik som är dominerat av ett kommunistiskt styre där 

nationalförsamlingen är det högsta organet som fattar alla viktiga beslut. Det är dock inte 

tillåtet att starta några andra partier och det kommunistiska partiet styr press och media med 

järnhand. Landet har en president och en premiärminister som är valda av 

nationalförsamlingen. Den kommunistiska regeringen har stort inflytande på arbetsmarknaden 

i Vietnam och korruption är vanligt förekommande (Morrison & Conaway, 2007). Det finns i 

dagsläget sex dagstidningar som har olika utgivare men alla ägs av staten och de är därmed 

också kontrollerade av staten. Pressen syftar till att vara politiskt stöd för det styrande partiet. 

Tidningsspridningen är liten och självcensur är vanligt, det har hänt att journalister har 

fängslats och tidningar förbjudits. TV och radio drivs också av staten och sänds i såväl 

nationella som regionala kanaler (www.ne.se). Palm betonar att det är viktigt att tänka på att 

landet är korrupt då ett företag väljer att etablera sig i Vietnam.  
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Även Ottosson anser att det är viktigt att se över de lagar och regler som gäller i Vietnam vid 

etablering i landet. Han menar att mediebranschen är känslig och informationsspridning är 

kontrollerat av staten, varvid det är viktigt att överväga vad som bör sägas i media och vad 

som inte bör sägas.  

Medieindustrin skiljer sig från andra branscher i flera avseenden. Först och främst är 

medieindustrin global, vilket kräver att företag arbetar mot flera marknader. Att agera på flera 

marknader kan innebära ofantligt många fördelar men medför även vissa svårigheter. 

Industrin är under ständig förändring och det är viktigt att vara beredd på stora 

omstruktureringar som en följd av en förändrad marknad. Det finns och uppkommer ständigt 

regleringar och bestämmelser som försvårar, och ibland även underlättar, internationell 

expansion. En av de största skillnaderna mellan ett företag inom mediebranschen och ett 

företag i en annan bransch är att ett medieföretag inte har någon konkret vara att distribuera 

(Sylvie, 2008). Ottosson på Svenska Ambassaden menar att en aktör inom mediebranschen 

har ungefär samma förutsättningar på den vietnamesiska marknaden som ett företag i en 

annan bransch och säger att det är liktydigt att skapa information för media med att tillverka 

och sälja tvål. Det viktiga är att se till kvaliteten och vara säker på att den håller den standard 

som krävs.  

5.3 Symboler 

Usunier (2000) skriver att det inte finns några symboler som fungerar i alla kulturer, 

associationerna blir olika beroende på var du befinner dig i världen. Palm säger att de 

använder sig av universella symboler så som jordglober och liknande som är enkla att förstå. 

Det är mycket viktigt att se till att en symbol inte är oklar och att den är anpassad till den 

lokala mottagaren annars kan det medföra en fara för avsändaren (Usunier 2000). Zakri säger 

att de inte använder sig av religiösa symboler och tecken när de utformar annonser av olika 

slag eftersom vietnameserna har stor respekt för sin religion.  

Semiotik som används i reklam kan delas in i olika kategorier enligt Hallin & Hallström 

(2000). Semiotik står för läran om tecken och det används i medievärlden med hjälp av 

tolkningar av bilder och symboler. Warnstam pratar om icke-verbal kommunikation, hur 

bilder tolkas, gester och färganvändandet. Det är viktigt att veta hur andras beteende ska 

tolkas. Kroppen används mycket i kommunikationen, avstånd vid samtal mellan två personer 

varierar och det finns ett oändligt antal variabler att ha i åtanke och det är inte alltid lätt att 
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tolka de icke verbala signalerna. Den kulturella kontexten är viktig att ta hänsyn till när 

företag jobbar med den utländska marknaden.  

Symboler används för att göra intryck på konsumenterna och skapa en relation som gynnar 

kommunikationen (Holger & Holmberg 2002). Ett exempel på symboler som har tolkats fel i 

marknadskommunikationen är i en reklam för ett tvättmedel som Zakri var ansvarig för. En 

kvinna stoppar ner mynt i en sparbössa och syftet enligt företaget var att konsumenterna 

genom att köpa tvättmedlet skulle spara pengar. Istället tolkade personerna som såg reklamen 

det som att de var snåla om de köpte det tvättmedlet. Palm använder sig av vietnamesiska 

anställda för att missuppfattningar och andra misstag inte ska begås. På detta sätt bör de 

reagera om det är något som är fel eller inte passar in i landets kultur.  

5.4 Målgrupp och kanaler 

Hur ska företagen veta vilka kanaler de ska använda sig av när de ska nå ut till sin målgrupp? 

För att få reda på vilket sätt som är så effektivt som möjligt är det första steget att matcha 

medierna med målgruppen. Genom att använda sig utav målgruppsbeskrivningen som kan 

vara i form av ”20-40 åringar”, ”singel eller sambo” och så vidare, visar resultatet vilka 

taktiska egenskaper som målgruppen har och på detta sätt får de fram vilken mediekanal de 

ska använda (Dahlén & Lange, 2003). Palm förklarar att företagets målgrupp varierar från 

projekt till projekt. Han berättar att de har en hemsida som riktar sig till utlänningar i Vietnam 

där de kan få hjälp med visumansökan och liknande och här ligger alltså de internationella 

företagen i fokus. Zakris målgrupp skiljer sig också från fall till fall och de använder sig av en 

”portfolio” som rangordnar några av de större företagen. Warnstam väljer att dela upp sin 

målgrupp i två olika kategorier, vilka är företagen som kontaktar Human Entrance och vill ha 

hjälp. De andra är klienterna vilka är den personal som skickas mellan länder och som de 

hjälper att anpassa till kulturen.  

Har mediet hög eller låg genomslagskraft är en annan viktig del som bör tas hänsyn till innan 

mediet väljs. Hur många gånger behöver budskapet gå ut? De medier som har låg 

genomslagskraft kräver att budskapet upprepas för att nå ut till mottagarna. Något som också 

ska ses över är aktivitetsgraden, är mediet aktivt eller passivt. Tidningar, direktreklam eller 

Internet är exempel på medier som är aktiva. TV, bio och radio är exempel på medier som är 

passiva. För att Palms företag ska nå ut till deras målgrupp använder de sig av 

sökmotoroptimering som avser att förbättra positionen på sökmotorer, de vill synas bland 

toppresultaten på Google, Yahoo och andra sökmotorer. De kommunicerar även med 
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marknaden genom communities såsom Facebook och LinkedIn. Warnstam tar hjälp av andra 

relocation-företag ute i världen för att kunna etablera sina kunder. För att nå ut till sina kunder 

och klienter använder de sig av nyhetsutskick eller seminarier där de tar upp vad som är 

aktuellt just nu och allt detta sker på regelbunden basis för att nå den målgrupp de vill nå. 

Zakri däremot berättar att de vanligaste kanalerna som används i Vietnam är tv, tidningar och 

webben där valet av kanal oftast styrs av hur mycket pengar som finns. Det senast i Vietnam 

nu är olika pop-ups och ikoner som kommer upp på skärmen, detta är ett väldigt bra sätt att nå 

ut till målgruppen.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel kommer vi föra en diskussion utifrån analysen och redogöra för våra egna 

åsikter. Diskussionen leder fram till slutsatsen där vi redogör för det vi genom uppsatsen 

kommit fram till. 

6.1 Interkulturell kommunikation 

Genom vår undersökning har vi fått en klarare bild över hur viktigt det egentligen är med den 

interkulturella kommunikationen när ett företag etablerar sig i ett nytt land. För att förstå sin 

omgivning i det nya landet är företagen tvungna att lära sig om kulturen och hur 

kommunikationen fungerar. Om det nu är så att företaget inte är insatt i kulturen och språket 

kan de dock klara sig ändå. Palm har startat ett svenskt företag i Vietnam och han har anställt 

en vietnamesisk kvinna som kan kulturen och språket. Vi tror dock att det bästa är att skaffa 

sig kunskapen själv, det kan vara riskabelt att förlita sig på en lokal anställd om du inte förstår 

någonting som denne gör. Generellt sett är det viktigt att ha kunskapen om den interkulturella 

kulturen samt ha kunskapen om sig själv för att på bästa sätt kunna etablera sin position på 

marknaden. 

Det är viktigt att tänka på sina egna attityder och beteenden för att kunna etablera sig på 

marknaden. Kan företagen inte förstå sig själva kommer de ha svårt att förstå den 

vietnamesiska marknaden. Eftersom företagen kommer att ses som främlingar i det nya landet 

är det viktigt att de snabbt sätter sig in i kulturen, kommunikationen och språket för att kunna 

bli en naturlig del i det nya landet. Vi tror att det ibland kan vara bra att ses som främlingar, 

särskilt då det rör sig om ett svenskt företag. Då svensk företagskultur skiljer sig från övriga 

länder så tror vi att den kan ha en särskilt status i utlandet. På så sätt kan det vara bra att inte 

helt anpassa sig till Vietnams företagskultur utan försöka bibehålla den status som svenskt 

företagande för med sig och använda det för att positionera sig på Vietnams marknad. 

Precis som Hafez (2007) talar om i teorin är det viktigt att vara fördomsfri då ett företag ger 

sig in på en annan marknad. Vi tror att det gäller för svenska företag att analysera den 

vietnamesiska marknaden efter hand och inte döma kulturen på förhand. Fördomar om 

kulturer och religioner finns överallt och vi anser att det är viktigt att låta förståelsen växa 

fram successivt.  
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6.2 Kulturell skildring 

6.2.1 Kulturskillnader mellan Sverige och Vietnam 

De intervjuer vi genomfört tillsammans med den insamlade teorin har påvisat att det är viktigt 

att skapa långvariga relationer och bygga starka kontaktnät. Vi anser att det alltid är viktigt 

vid utländsk etablering att bygga upp starka nätverk och allra helst i Vietnam där 

affärskulturen kräver detta. Vi tror att det ligger mycket i det Palm säger att det är särskilt 

viktigt för medieföretag att skapa relationer och nätverk med andra företag i samma bransch, 

då det rör sig så mycket om affärsmässiga utbyten. Som svenskt företag tror vi att det är 

essentiellt att inte göra skillnad på privatlivet och affärslivet och på så sätt anpassa sig till 

Vietnams företagskultur. Forsberg talar också om planeringshorisonten som skiljer Sverige 

och Vietnam åt och hur viktigt det är att vara flexibel och inte allt för inriktad på strikta tider 

och överenskommelser. Eftersom vi i Sverige är vana vid att vara punktliga och ständigt ha en 

tydlig agenda så tror vi att det kan finnas svårigheter i att anpassa sig efter de vietnamesiska 

sedvänjorna. 

Teorin hävdade att det är opassande att skryta och framställa sig själv som bättre än någon 

annan, i likhet med det svenska uttrycket Jantelagen, vilket våra respondenter dementerar. 

Forsberg menar att det i allra högsta grad för en vietnames handlar om att visa sig viktig och 

bättre än andra. Vi tror att detta kan ha att göra med den status som kommer i och med de 

positioner som tilldelas inom organisationer. I Sverige har du inte större respekt på grund av 

din position inom en organisation utan det görs skillnad på privatliv och affärsliv. Som 

tidigare påpekat märks inte denna skillnad i Vietnam vilket vi tror är en avgörande faktor. Vi 

tror att vietnameser erhåller respekt i privatlivet på grund av den position de har i affärslivet. 

Generellt sett skiljer sig den vietnamesiska företagskulturen väsentligt från den svenska och 

en tydlig skillnad är hur företagen är uppbyggda. I Sverige har vi platta organisationer, det vill 

säga organisationer utan tydlig hierarki, medan Vietnam har väldigt hierarkiska organisationer 

där män och äldre innehar mest respekt. Det är också viktigt att använda sig av korrekta tilltal 

för att inte förolämpa någon och detta är viktiga aspekter att tänka på vid etablering i 

Vietnam. I Sverige är vi inte vana vid denna tradition utan använder oss vanligen av förnamn 

vid tilltal, oavsett rang och position på personen vi tilltalar. Vidare är vietnameser vana vid att 

få tydliga instruktioner på det arbete de ska utföra och får de inga instruktioner kan det 

resultera i att ingenting blir gjort. Forsberg menar att de är rädda för att tappa ansiktet och då 

undviker att ta på sig arbetsuppgifter på eget initiativ. Vi anser att det för svenska chefer är 
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vitalt att se till denna aspekt och vara beredda på att agera en stark chefsfigur och dela ut 

tydliga instruktioner till de anställda. Detta kan vara en position de inte är vana vid eftersom 

svensk företagskultur skiljer sig från den vietnamesiska i detta avseende.  

6.2.2 Förutsättningar för etablering i Vietnam 

Vietnam har drabbats av flertalet kriser som har påverkat dagens marknad och landet kan 

tidigare ha uppfattats som ett osäkert land att etablera sig i. Dock ser framtiden ljus ut och 

marknaden är stabil, enligt såväl vår insamlade teori som våra respondenter. Vi tror att det kan 

finnas fördelar med att etablera sig i Vietnam, dels då arbetskraften är billig och arbetsvillig 

men också då landet välkomnar utländska företag in på marknaden. Ottosson menar att det är 

viktigt att analysera marknaden redan då ett företag befinner sig i planeringsstadiet för en 

etablering i Vietnam. Det Ottosson anser vara viktigast är att finna den marknad som är bäst 

lämpad för den tänkta verksamheten. Palm anser att det allra viktigaste är att respektera och 

anpassa sig till Vietnams kultur.  

Något vi fann intressant var att vår insamlade teori pekade på att det engelska språket ses som 

det officiella. Våra respondenter på plats i Vietnam var inte riktigt av samma åsikt utan 

menade istället att det är viktigt för företag att ha vietnamesisk personal som behärskar 

språket. För att undvika missförstånd, såväl språkligt som kulturell, tror vi att det kan vara av 

stor vikt att anställa personal från Vietnam med kunskap om kulturen och vad som efterfrågas 

på marknaden. 

6.2.3 Politik och media 

Vår insamlade teori behandlar Vietnams politiska situation och i dagsläget är det ett 

kommunistiskt styre. Staten kontrollerar press och media och våra respondenter uppger att 

landet också är korrupt. Ottosson menar att det är viktigt att se till de lagar och regler som 

gäller i Vietnam då ett företag ska etablera sig i landet, särskilt då det gäller ett medieföretag. 

Detta på grund av att medierna är kontrollerade av staten och företaget måste vara försiktiga 

med de budskap de kommunicerar ut till marknaden. Då vi i Sverige är vana vid 

yttrandefriheten tror vi detta kan innebära svårigheter för svenska medieföretag i Vietnam och 

är en viktig aspekt att ha i åtanke vid etablering i landet. 

Att agera inom medieindustrin är annorlunda än att agera inom en annan bransch. 

Medieindustrin är global och på ett eller annat sätt gäller det att arbeta mot flera marknader, 

såväl nationellt som internationellt. Som svenskt medieföretag är det givetvis viktigt att veta 
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hur den egna marknaden ser ut men också hur, i detta fall, Vietnams marknad ser ut och vara 

beredd på de förändringar som kan komma att ske. Återigen tror vi att det kan vara viktigt att 

se till de regler och bestämmelser som råder i Vietnam och följa med utvecklingen för att 

minimera risken för misstag.   

Medieföretag har oftast inte en konkret vara att distribuera och därför anser vi att det är viktigt 

att lägga ner stora resurser på värdeskapande av det egna varumärket och skapa relationer som 

gynnar företaget. Precis som Ottosson poängterade handlar det om att se till att kvaliteten 

uppfyller de krav som ställs på marknaden. Palm talar om hur han mötte svårigheter vid 

hemsideutveckling då han tidigare agerat på den skandinaviska marknaden. När han kom till 

Vietnam ställdes andra krav på de hemsidor han utvecklade och han fick då se över kvaliteten 

för att effektivast möta kundernas förväntningar. Vi tror att det är viktigt att veta vad 

marknaden efterfrågar och inte försöka applicera de lösningar som fungerar på andra 

marknader utan anpassa sig till den rådande situationen. 

6.3 Symboler 

I litteraturen kunde vi läsa att det inte finns några universella symboler, associationerna blir 

olika beroende på vart i världen du befinner dig (Usunier, 2000). Palm däremot säger att de 

jobbar med enklare universella symboler. Detta tror vi inte är ett bra sätt att använda sig av 

symboler, då vi i teorin läst att det inte finns några symboler som är universella. En symbol 

ska vara klar och tydlig och rikta sig till den lokala befolkningen för att få bäst effekt. För att 

undvika att använda sig av fel symboler kan det vara av stor vikt att analysera den aktuella 

marknaden och se över vilka symboler som fungerar på vilken marknad. Just religiösa 

symboler ska undvikas i Vietnams marknadskommunikation. Vi tror att det finns en större 

och djupare religiös tro som inte är lika tydlig i Sverige.  

Symboler är också det som kallas för icke-verbal kommunikation och detta tror vi är en viktig 

del att ta hänsyn till när ett svenskt medieföretag ska etablera sig på den vietnamesiska 

marknaden. Hur bilder tolkas av den lokala befolkningen, färganvändandet i bilder och filmer 

och även hur kroppsspråket tolkas, ska jag ta i hand när vi hälsar eller hur ska jag lämna över 

mitt visitkort? Detta är saker som är viktigt att ha kunskap om innan ett företag slår sig ner i 

Vietnam. Eftersom det är viktigt med ett stort och bra kontaktnät i Vietnam kan det vara 

avgörande om du som VD gör bort dig i ett sällskap redan vid första mötet, detta kan orsaka 

skador som gör att du får det svårt att knyta nya kontakter och samarbetspartners och därför 

dör ditt företag ut med tiden. Detta ser vi därför som en väldigt viktig variabel.  
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6.4 Målgrupp och kanaler 

Som medieföretag riktar du dig oftast till en stor målgrupp, detta gör att du måste anpassa din 

marknadskommunikation till en bred och varierande grupp. I mediebranschen arbetar 

företagen oftast med varierande projekt vilket också medför att de måste vara flexibla och 

använda sig utav många olika kanaler. Genom att ha en bra överblick över hur kulturen och 

kommunikationen fungerar i landet kan företagen sedan utveckla sin kunskap genom att göra 

marknadsundersökningar för att kunna inrikta varje projekt mot rätt kanal och rätt målgrupp. 

Genom vår kvalitativa undersökning har vi fått fram att TV, tidningar och webben är de 

vanligaste och mest använda mediekanalerna i Vietnam. Vi tror att genom att använda sig av 

de här olika kanalerna kan ett medieföretag nå ut till rätt målgrupp. 
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7 Slutsatser 
I detta avslutande kapitel kommer att vi redogöra för våra åsikter med utgångspunkt i 

analysen och diskussionen vi tidigare fört, samt dra slutsatser utifrån vår insamlade data. Vi 

kommer här att besvara vår forskningsfråga. 

7.1 Slutsatser kring etablering av ett svenskt medieföretag i 

Vietnam 

Hur ska ett svenskt medieföretag gå tillväga för att effektivt kunna anpassa sig till den 

vietnamesiska kulturen? 

Generellt sett vet vi att det alltid är viktigt att anpassa sig till andra länders kultur vid 

utlandsetablering. Vi har i vår uppsats tagit fram de specifika normer, traditioner, religion, 

värderingar och sedvänjor som råder i Vietnam. Genom att förstå dem kan ett företag lättare 

förstå landets situation samt målgruppen för att på så sätt kunna anpassa sitt budskap. 

Eftersom Vietnam är ett korrupt land och media är kontrollerat av staten är det viktigt att vara 

medveten om de lagar och regler som gäller i landet och detta gäller då särskilt de 

medieföretag som agerar på marknaden. Det är vitalt att respektera de skillnader som finns 

mellan svensk företagskultur och vietnamesisk och skaffa sig en förståelse för marknadens 

efterfrågan. Det är inte förrän ett företag har skaffat sig förståelse för Vietnams kultur och 

situation som de kan möta kundernas krav. 

Trots att det finns en allmän uppfattning om att det finns universella symboler som fungerar 

på alla marknader så anser vi att detta är en felaktig åsikt. Det är viktigt att analysera 

marknaden där symboler ska användas och i Vietnam är det känsligt att använda religiösa 

symboler. Det är denna kunskap som är essentiell vid symbolanvändning. Det finns mycket 

som går under symboler, det kan vara alltifrån text till varumärken och det är alltid viktigt att 

tänka över detta vid etablering i ett annat land, ta reda på vad som fungerar på marknaden.  

När det gäller kanaler så är TV och webben de två största kanalerna för 

marknadskommunikation i Vietnam. Ofta har svenska medieföretag stor kunskap om just 

dessa två kanaler och bör då använda sig av de kunskaperna för att effektivt kommunicera 

med marknaden i Vietnam. Viktigt att ha i åtanke är, som vi tidigare talade om, att se till de 

lagar och bestämmelser som finns och att medierna är kontrollerade av staten. Det går dock 

inte att rakt av applicera de lösningar som fungerar i Sverige då marknaden ställer andra krav 
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på hur budskap ska utformas. I Sverige vill vi ha rena, enkla och tydliga budskap medan 

kunderna i Vietnam gärna ser att det blinkar, kommer upp pop-ups på hemsidor och liknande.  

Genom att anlita företag som arbetar med interkulturell kommunikation och interkulturell 

träning kan ett företag med planer på etablering få den kunskap om Vietnam som krävs och 

kan då på ett smidigt sätt komma in och anpassa sig till landets kultur. 

Sammanfattningsvis gäller det för ett svenskt medieföretag att analysera och anpassa sig till 

marknaden, förstå religionen, kulturen och kommunikationen. Vietnam är ett land haft en 

positiv utvecklingskurva och framtiden ser ljus ut och vi ser stora möjligheter för svenska 

medieföretag att etablera sig i landet. Vi anser att Vietnam är ett bra land att etablera sig i för 

att senare kunna expandera till andra sydostasiatiska länder.  

För att få en tydlig översikt av de slutsatser vi kommit fram till presenteras nedan en punklista 

över de aspekter vi anser vara viktigast för ett svenskt medieföretag att ta i beaktning vid 

etablering i Vietnam: 

• Det är viktigt att förstå och respektera den rådande kulturen för att kunna agera på 

marknaden 

• Gör en målgruppsanalys och utvärdera målgruppen för att sedan kunna anpassa 

budskapet därefter 

• Ha i åtanke att Vietnam är ett korrupt land och ta hänsyn till de regler och lagar som 

finns för att inte riskera att hamna i besvärliga situationer 

• Respektera de kulturskillnader som finns mellan svensk och vietnamesisk kultur. De 

lösningar som finns och fungerar i Sverige behöver nödvändigtvis inte fungera i 

Vietnam. Försök istället anpassa dem efter Vietnams normer  

• TV och Internet är de största kanalerna, se till att utnyttja dem på rätt sätt och ha i 

åtanke att det är dessa två kanaler som har störst spridning och därefter störst effekt 

på målgruppen 

• Interkulturell träning på hemmaplan kan vara av stort värde för att vara beredd på de 

kulturskillnader som finns 

7.2 Undersökningens användningsområde 

Vårt syfte var att utifrån vår insamlade data utveckla riktlinjer för de företag som har planer 

på att etablera sig i Vietnam. Med hjälp av vår uppsats kan företag få en inblick i Vietnams 

kultur och ta del av de aspekter som bör tas i beaktning vid en etablering av ett svenskt 
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företag i landet. Genom teori och empiri har vi behandlat de mest vitala aspekter som ett 

företag bör vara medvetna om och vi anser därför att uppsatsen är en grundläggande guide för 

etablering i Vietnam. Den punktlista vi presenterat är en kortfattad beskrivning av det vi i 

uppsatsen kommit fram till och uppsatsen som helhet fungerar i utbildande syfte för de 

svenska medieföretag som har planer på etablering i Vietnam.  

7.3 Förslag till vidare forskning 

Det hade varit intressant att vidare studera medielandskapet i Vietnam och göra en 

djupgående observation av situationen i landet. På så sätt skulle vi få en djupare förståelse för 

kulturen i Vietnam och hade därmed kunnat ge ännu utförligare svar på hur ett svenskt 

medieföretag ska gå tillväga för att etablera sig i landet.  

Vi tycker också att det hade varit intressant att följa ett medieföretag i denna process för att på 

så sätt kunna analysera tillvägagångssättet och därmed också kunna ge företaget tips och 

rekommendationer på hur de ska gå tillväga för att lyckas. Genom den kunskap vi erhållit i 

och med denna forskning anser vi att vi skulle kunna hjälpa ett företag uppmärksamma de 

aspekter som är viktiga vid en etablering i Vietnam. Vi hade då dels kunnat hjälpa företaget 

ifråga och samtidigt skaffat oss ytterligare kunskap om ämnet.
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Bilagor 

Intervju med Anders Palm, People with ideas i Vietnam 

Kan du berätta lite om företaget? Storlek, hur många anställda? 

Grejen är att jag ledde ett annat företag förut här nere med massa anställda, men jag var 

ganska trött på hela den här grejen att ha fast anställda när det gäller Internetindustrin så mitt 

nya upplägg är helt enkelt att jag har mig själv och en till och sen har vi ett nätverk av 

frilansare och partnerföretag som vi använder till att faktiskt göra saker åt oss. Så vi är bara 

två fast anställda och så har vi massvis med folk som vi använder; programmerare, designers 

och sådana här grejer.  

Vad är era huvudsakliga uppgifter?  

Dels så bygger vi egna projekt på nätet som ska tjäna pengar och sen så tar vi även klientjobb 

eller kunder som vi hjälper att få bättre positioner i Google och sådana här saker, 

sökmotoroptimering och hjälper dem spendera sina pengar på Internetmarknadsföring helt 

enkelt.  

Vad har du för roll i företaget? 

Min roll är helt enkelt, för våra egna projekt så bygger jag strategierna och bestämmer vad vi 

ska hitta på. Nu till exempel bygger vi ett resenätverk på vietnamesiska, olika reseguider på 

vietnamesiska och så säljer vi in reklam till resebyråer och sådant där. Så jag planerar och sen 

har jag folk som uträttar så att säga och sen har jag budgetansvar och sådär, jag menar jag får 

ju se till att vi tjänar pengar och överlever. Sen har jag en operations manager, en 

administratör som har hand om pappersarbetet och följer upp kunder och leverantörer och ser 

till att de utför arbeten i tid, och hon pratar även vietnamesiska vilket inte jag gör. Hon ser till 

att allting blir som jag vill ha det från våra kunder. 

Vilka är er målgrupp, vilka riktar ni er till? 

Det är olika för olika projekt men just nu så riktar jag mig mest till kunder som är utländska 

företag i Vietnam, alltså internationella företag i Vietnam. Men målgruppen för våra hemsidor 

är olika på olika projekt. Vi har en hemsida som riktar sig mot utlänningar i Vietnam och 

hjälper dem att fixa visum och sådana här grejer och sen har vi de här resesidorna nu riktar sig 

mot vietnamesiska människor som är intresserade av att resa. Så det beror på lite.  
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Hur gör ni för att nå ut till er målgrupp? 

Jag siktar helt och hållet på att använda sökmotorer som Google och Yahoo för när folk söker 

efter saker så ska vi finnas bland toppresultaten på sidan. Vi använder oss även av Facebook 

och LinkedIn och lite olika communities på nätet ibland.  

Använder ni er av symboler när ni kommunicerar med marknaden? Finns det risk för 

missförstånd när man använder symboler i andra kulturer? 

Vi använder en hel del symboler i vår kommunikation och på våra webbplatser men vi brukar 

använda ganska neutrala saker som jordklot et cetera. Det finns säkert exempel på misstag 

man skulle kunna göra i Vietnam, men vi har varit inte råkat ut för något så vi har inte koll på 

det. Förhoppningsvis så plockas alla misstag bort i vår testfas, om inte annat så använder vi ju 

oftast vietnamesiska anställda så de bör reagera om något känns fel. 

Du nämnde förut att ni samarbetar med andra företag, hur sker dessa samarbeten? 

Ett exempel kan vara om jag har någon lite större hemsida som behöver programmeras så vill 

inte jag göra det själv och jag vill inte riktigt styra en frilansare så då kan jag lägga det på ett 

företag istället, ett partnerföretag. Jag betalar helt enkelt andra företag att programmera och 

designa en hemsida åt mig. Tanken är att vi i framtiden ska gå ihop med andra företag och 

dela på vinster genom att vi kommer med idéer och personal till att sköta hemsidan i längden 

och de andra företagen lägger in pengar och hjälper till att bygga upp den och sen samarbetar 

vi och delar på vinsten. Det finns alltså lite olika upplägg. 

Med tanke på att ni delvis riktar er till utländska företag så måste ni väl arbeta med 

interkulturell kommunikation?  

Jo, det stämmer. För mig som är i en ny kultur så sker detta dagligen så att säga.  

Vad är interkulturell kommunikation för dig?  

Det är ju helt enkelt att se till att det funkar bra när ett vietnamesiskt företag eller person och 

ett utländskt företag eller person möts och ofta är ju jag utlänningen och träffar vietnamesiska 

bolag och åker runt och skakar hand och byter visitkort och sådär. Det är ju massa kulturella 

regler man får tänka på som jag har lärt mig steg för steg och fortfarande lär mig här borta. 

Det handlar väl helt enkelt om att man ska sköta sig här borta. Här handlar det mycket om 

relationer, det är stor skillnad mot Sverige där vi är mycket business, papper och man går in i 
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ett möte och så har man klara objektiv för vad som ska hända och ske men här är det mer att 

man går på de första mötena och bygger en relation med den andra människan istället. Det 

brukar bli ett par middagar eller att man går ut och dricker öl med affärsmän, det blir mycket 

nätverkande och det har vi ju inte i Sverige på samma sätt riktigt. Vi brukar ju också ha en 

klar och tydlig gräns mellan privatliv och det professionella livet men här finns ingen sån 

gräns. Man brukar också säga att fördelen med asiatisk business, i alla fall sydostasiatisk 

business, är att de är väldigt bra på att ta hand om sina nätverk och bygga relationer och ha 

långvariga relationer. Svagheten är att bygga varumärken, det finns ju inga stora varumärken 

här.  

Finns det några andra tydliga kulturella skillnader mellan Sverige och Vietnam? 

De är mycket mer traditionella här än vad vi är i Sverige när det gäller familjeliv och hur man 

behandlar folk i olika åldrar. I Sverige har vi ju inget ord för ”mister” eller ”herr”, man 

använder förnamn men här har de ord för alla situationer. Jag får kalla folk som är äldre än 

mig för ett visst namn, det finns olika benämningar på män och kvinnor, det finns ord för folk 

som är yngre och så har jag folk som är lite kopplade, till exempel min flickvän måste jag på 

ett speciellt sätt och samma gäller hennes familj. Det är massa olika titlar om man säger så. 

Det är en helt annan struktur på samhället och det är väldigt oartigt om man inte håller hårt på 

dessa grejer. Bara en sån grej när man lämnar över visitkort, här är det en tvåhandsfattning 

och en väldigt artig hållning som gäller när man ska lämna över dem, något som jag själv inte 

greppat riktigt ännu. Jag upplever Vietnam som att affärskulturen är artigare och mer 

strukturerad på något sätt när det gäller hur man tilltalar andra människor. 

Hur länge har du bott i Vietnam? Anser du att du har kunnat anpassa dig till den 

rådande kulturen? 

Det har varit lite från och till de senaste två åren, jag tycker att jag har kommit in bra i 

kulturen. Jag har hunnit se och uppleva mycket av Vietnam och jag började nyligen plugga 

vietnamesiska.  

Har du haft något företag i Sverige?  

Jag hade en enskild firma samtidigt som jag pluggade men den hade jag inte riktigt tid med 

egentligen. Jag byggde ett par hemsidor åt folk, frilansade för att få extra pengar. Det var först 

i januari i år, då jag avgick från min VD-post på det andra vietnamesiska företaget, som jag 

rullade igång på riktigt med People with ideas.  
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Vad anser du vara viktigast att tänka på när ett medieföretag ska etablera sig i 

Vietnam? 

Man måste respektera kulturen. Jag hade problem personligen, jag tycker att allt på här på 

nätet ser taffligt ut, vi skulle säga att det är låg kvalitet på design men grejen är att dessa 

grejer fungerar i den här kulturen och det hade jag svårt att greppa. Från Norden så är vi 

mycket för en klar och tydlig design och det ska vara lite rent och fint och se proffsigt ut. Här 

får det gärna blinka och vara väldigt mycket färger och sådant, det funkar. Det är något jag 

har fått lära mig, det tog tid. Jag hade diskussioner med min personal på det andra företaget 

varför vi gjorde på detta vis och de förklarade att det är så kunden vill ha det och det funkar. 

Ju mer jag lär mig så inser jag att det faktiskt är så. Det handlar helt enkelt om att utlänningar 

får bra betalt för att de kommer med en struktur som gör företaget mer effektivt men 

nackdelarna vi tar med oss är att de ibland försöker applicera lösningar hemifrån alldeles för 

rakt av, istället för att se hur de skulle kunna appliceras på ett bättre sätt. Oftast kan man ta en 

lösning hemifrån och hitta en ny marknad för den och använda den men man måste också 

anpassa den, det går inte att flytta en lösning till ett nytt land och en ny kultur och tro att det 

kommer att funka. 

Så om det är ett företag som ska etablera sig här så måste de dels tänka på hur kulturen 

faktiskt funkar i landet när det gäller medier, dels får de vänja sig vid att det är ett väldigt 

korrupt land och att det oftast behövs pengar under bordet. Inte just i den bransch jag är i men 

säg att man ska hålla på med tidningar och sådana grejer så är det inte ovanligt att de betalar 

för att få artiklar skrivna i tidningarna. Detta händer absolut. I min bransch finns det 

egentligen ingen man skulle behöva betala egentligen men det är mycket korruption. Bygga 

nätverk om man vill etablera sig, hitta de betydande personer i branschen som sitter i viktiga 

positioner i stora företag och respektera kulturen helt enkelt.  

De flesta utländska företag som etablerar sig i Vietnam finns i Ho Chi Min City men många 

nationella huvudkontor finns i Hanoi, där är det mer politik, men för marknadsföring och 

medieföretag så är Ho Chi Min en bättre stad och det är här nästan alla företag i denna 

bransch finns. Det är rätt svårt att hålla sig uppdaterad om vad som händer i landet, speciellt 

uppe i Hanoi. I Hanoi finns Sida och svenska ambassaden så där uppe händer en del grejer.  

Vi har en hel del kontakter med Singapore som är lite mer uppstyrt, det är många regionala 

kontor som ligger där så det är ofta dem man sitter och pitchar med om man vill ha ett 
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kontrakt så kanske det lokala kontoret först godkänner det men sen så kommer det behövas 

skrivas under i Singapore.  

Jag kom ner till Vietnam för en praktikplats och det är med hjälp av Exportrådet som jag har 

kunnat stanna kvar här nere. De har stor kunskap om landet och kan verkligen hjälpa det 

företag som vill etablera sig på marknaden här så jag kan verkligen rekommendera företag att 

kontakta dem.  

Tror du att etableringen skiljer sig åt mellan ett medieföretag och ett företag i en annan 

bransch? 

Det gör det absolut. Det finns många branschen där man inte kan etablera sig som utlänning 

här. Du får inte äga restauranger, det är olika lagar för olika grejer. Om man ser mer generellt 

så handlar det om att ett medieföretag försöker knyta kontakter dels för att mediebranschen är 

ganska tight här nere. Jag är väl inte en jättebra nätverksbyggare men jag har skaffat ett 

ruggigt starkt nätverk här om man jämför med vad jag skulle ha hemma bara för att alla 

träffas hela tiden av någon anledning. Det är branschfester, man möts ute på klubbar, man har 

samma kunder och man stöter på varandra mest hela tiden tycker jag. Det är väl extra viktigt 

att bygga nätverk helt enkelt för i medier är det oftast så att det får bli lite samarbeten, jag 

menar säg att du är ett företag som köper mycket reklam, då får du ju ha bra nätverk med folk 

som du köper reklam av och tvärtom.  

Finns det goda utsikter för svenska medieföretag att etablera sig i Vietnam?  

Jo, det tycker jag. Det beror lite på vilken bransch det rör sig om, det finns ju ingen pressfrihet 

så jag hade ju inte kommit hit och startat upp en dagstidning på nätet direkt för pressfriheten 

är ganska begränsad när det gäller nyheter. Det gäller även magasin och sådant, de är ganska 

billiga här nere för det är ingen som har råd att betala för dyra, fina magasin men på nätet ser 

jag absolut potential, det är ju därför jag är här. Helt enkelt tror jag absolut att det finns grym 

potential här för folk får mer och mer pengar varje år och då blir ju en målgrupp mycket mer 

intressant för annonsörer och då spenderar de mer pengar och hela branschen växer.  
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Intervju med Maja Warnstam, Human Entrance 

Kan du berätta lite om företaget, hur stort det är, hur många anställda och vad ni gör 

för någonting? 

Om ni vill ha exakta uppgifter när vi startade och liknande så kan ni gå in på vår hemsida, jag 

kan inte lova att jag har de exakta uppgifterna i huvudet. Jag tror att vi startade nittionio och 

har nu kontor på tre olika platser i Sverige - Göteborg, Stockholm och Malmö. Det var i 

Malmö som det började och det är också här som vi har huvudkontoret. Vi är ett företag som 

sysslar med International assignment. Man brukar också säga att vi är ett re-location företag. 

Vi sysslar med re-location, hjälper företag med deras re-location från och till olika länder.  

Vad vi gör konkret är att vi hjälper till med alla olika grejer när ett företag, exempelvis 

IKEA(nu jobbar vi inte med IKEA men vi kan ta dem som exempel), om IKEA ska flytta en 

svensk ut personalen till Frankrike, så är vi där och hjälper till med att fixa allt praktiskt, 

exempelvis att hitta boende till personen i fråga, hjälpa till med immigrationsgrejer, 

försäkringsanalyser och så vidare. Likaså om IKEA skulle ta hit en kille från Saudiarabien så 

hjälper vi till att hitta bostad till honom och visa honom runt lite. Oftast kommer de på pre-

visit, vilket menas att de kommer någon månad innan de ska flytta hit för att se sig omkring 

och titta lite på vart de kan tänka sig bo och om de har barn tittar de på skolor och dagis och vi 

hjälper även till med olika ansökningar. Vi hjälper dem också att öppna bankkonto, 

personnummer, allt det här praktiska som man behöver göra.  

De som vi har hjälper gör vi skillnad i kunder och klienter. Kunderna är våra företag, till 

exempel IKEA (har inte dem som kund) skulle kunna vara kunden och deras anställda skulle 

vara klienter. Det är individerna som är klienterna och företagen som är kunderna. Våra 

klienter kommer hit till Sverige eller åker ut utomlands och har då oftast en period på 1-5 år 

när de är ute. Det är dem som vi kallar Long-term assignment och det är oftast dem som vi 

hjälper. 

Vi har olika avdelningar på företaget där vi sysslar med lite olika saker. I de olika städerna ser 

det olika ut, vissa avdelningar går tillsammans med andra, men i huvudsak delar vi in våra 

avdelningar i re-location, de sysslar med att hitta boende, hjälpa till med pre-visit, ta dem till 

banken och så vidare.  

Vi har avdelningen Tenancy management som är när klienterna väl har flyttat in i sina hus 

eller lägenheter så tar de över och är ett stöd. Om klienten kanske behöver hjälp med att 
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skaffa telefonabonnemang eller få en TV installerad så hjälper Tenancy management till, när 

själva klienten redan bor här och de hjälper även till med in flytt och ut flytt.  

Sen så har vi en annan avdelning som heter Corporate apartment vilket innebär att vi äger 

lägenheter som står i vårt namn som vi då hyr ut till våra klienter.  

Sedan har vi en ganska ny avdelning som heter re-location management och den handlar om 

att vi hjälper företag när de flyttar personal mellan olika länder som inte gäller Sverige. På en 

lite mer global nivå.  

Sedan har vi Intercultural Communication avdelningen där jag sitter och där, när det är 

personer som flyttar hit till Sverige så erbjuder vi interkulturell träning. Detta erbjuds också 

när de skickas ut utomlands.  

Vi har också interkulturell träning för folk som kanske inte nödvändigtvis flyttar, till exempel 

om det är ett gäng svenskar som jobbar på ett företag som jobbar väldigt mycket ut mot 

exempelvis Indien att man kanske har en del av företaget där så kan vi också utbilda i 

interkulturell kommunikation för dem även om de inte flyttar på sig fysiskt så att säga. Så det 

är väldigt många olika slags träningar som vi har på den avdelningen. Det är lite om de olika 

tjänsterna som vi erbjuder när folk ska iväg. Vanligt också när Svenskar ska skickas ut, då har 

vi kontakt med andra relocation företag ute i världen. Till exempel har vi ett svenskt par ska 

skickas ner till Dubai så har vi då en partner som vi samarbetar med oss och hjälper dem med 

de praktiska sakerna som boende och liknande så som vi gör när det kommer klienter till 

Sverige. Vi åker inte ner till alla olika ställen och hittar boende till dem utomlands, utan då 

använder vi oss utav samarbetspartners.  

Vad är det då för målgrupp ni riktar er till? 

Det är ju då företag som flyttar på sina anställda helt enkelt. Vi har ju ofta ett företag som 

redan har etablerat sig i ett land och skickar då personal mellan de här olika länderna. Sedan 

har vi ju då också företag som ska etablera sig för första gången på en marknad, då kommer 

oftast interkulturell träning in mer än själva re-location biten. Den biten blir ju mycket mer 

just när man ska skicka individer till där det redan finns ett kontor.  

Kan du berätta lite vad Interkulturell kommunikation är för dig? 

Ja, det är en bra fråga. Det är ungefär som att fråga var kultur är, det finns tusentals 

definitioner. Interkulturell kommunikation för mig och då är det för mig, vi har väldigt 
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mycket information på hemsidan om det. Men nu är det jag som har skrivit den texten så det 

kommer låta ganska mycket likadant. Interkulturell kommunikation handlar om 

kommunikation mellan olika personer som har olika referensramar. Kommunikation som har 

olika sätta att tolka världen och människorna i den. Helt enkelt olika tolkningsramar av 

världen är det det handlar om.  

Vi har läst lite om symboler i vår litteratur, hur använder ni er av det i er 

marknadskommunikation?  

Det vi jobbar med på våra kulturella träningar är att vi pratar väldigt mycket om icke-verbal 

kommunikation, det innebär ju symboler. Hur man tolkar bilder, hur man tolkar gester, hur 

man använder sig av färger? Hur man då tolkar varandras beteende, vad de icke-verbala 

signalerna kan betyda, hur man också använder sig av kroppen i kommunikation, hur nära 

man kan stå någon till exempel om man kan titta någon i ögonen eller inte, tar man på 

varandra, hur hälsar man och så vidare. Det pratar vi om i våra utbildningar.  

Vilka kommunikativa grepp använder ni för att nå ut till er valda målgrupp? 

Ja, då får vi skilja lite på målgrupp, min målgrupp är ju de jag utbildar. Målgrupp för företaget 

är potentiella prospect clients, men där kan jag inte riktigt svara på den frågan för jag sysslar 

inte med marknadsföring. Men om du kan försöka omformulera frågan lite kan jag svara.  

Vi tänkte vilket medie ni använder er av för att nå ut till målgruppen? 

Till exempel när vi söker bostäder till våra klienter brukar vi använda oss av reklam i 

tidningen. Vi skickar också ut nyhetsutskick till våra kunder, där vi berättar om vad vi håller 

på med just nu och aktuella nyheter och så vidare. Sedan så anordnar vi också seminarier för 

våra kunder för att nå ut till dem. Det är några av grejerna som vi gör på regelbunden basis.  

Vad är viktigt att tänka på när man ska etablera sig på en utländsk marknad? 

Den här frågan kanske inte är så bra inom just vårt företag, vi hjälper ju inte företag att 

etablera sig på en utländsk marknad, utan vi hjälper ju till att förflytta personal. Den frågan är 

inte riktigt relevant för så som vi jobbar. Men sen så självklart inom kulturell träning så får 

man ju tänka på den kulturella kontexten men mer än det så jobbar vi inte med den frågan 

som företag.  

Hur jobbar ni med den utländska marknaden? 
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Jag tror det är viktigt att förstå att vi jobbar på en lite annan nivå, att vi jobbar med 

individerna. På det där generella planet att jobba med en marknad det är nog bättre att fråga 

de företagen som vi hjälper. Vi kommer ju in först när de skickar personal från och till. 

När ni lär upp de här personerna, vad är det ni lär dem då? 

På de interkulturella träningarna så är det för det första inte att lära upp, utan det är mer en 

interaktiv träning som vi har, nu har vi faktiskt ett svenskt par som ska flytta till Vietnam. Jag 

har själv inte utbildat i Vietnam innan så därför så kan jag inte säga så mycket om den 

landspecifika kunskapen där just nu. Vi erbjuder dem då vad företaget vill ha såklart, vilket 

ofta är en heldagsutbildning, vad vi pratar om då är mycket om kulturen på djupet, under ytan. 

Som den här bilden på isberget som finns på vår hemsida. Vi pratar också om normer, 

värderingar, associationer och koder, men väldigt viktigt är de kulturella värderingarna som vi 

pratar om. Då pratar vi inte bara om kulturen vi ska till utan också om vikten av att lära känna 

sitt eget perspektiv, vikten av att förstås sig själv tolka världen.  

Som vi sa innan så handlar ju kulturell kommunikation om att prata med någon som tolkar 

världen annorlunda och för att förstå hur den personen tolkar världen och att det är annorlunda 

så får man ju nästan börja med sig själv. Se lite hur tolkar man själv världen, vad har man för 

värderingar, vad tycker man själv är normalt, viktigt och hur man jobbar? Vad tycker man 

själv är en bra ledare, en bra chef? Vad tycker man är viktigt i livet, hur tycker man att man 

ska uppfostra barn, hur tycker man att man ska upprätthålla rättvisa i samhället och så vidare. 

Så därför brukar vi oftast fokusera på båda perspektiven, att uppmana till självreflektion, att 

förstå sitt eget beteende och attityder och inställningar. Och sedan sätta detta i kontrast till den 

kulturen som de ska till, att jämföra då hur de kulturella värderingarna ser ut här och där. Hur 

kan de här värderingarna tänkas påverka folks beteende, folks sätt att jobba och så vidare. Att 

man inte bara tittar på den här ytan, hur man lämnar över businesskort i Japan eller såhär 

hälsar man i Saudiarabien utan man mer under ytan. Mer en diskussion på djupet, om vad 

finns det för kulturella värderingar vad är det för olika aspekter där kulturer kan tänkas vara 

annorlunda. Vad är de djupgående inställningarna hur man skapar sig ett liv, hur man löser de 

här universella utmaningarna eller problemen, hur vi ska relatera till naturen, varandra, tid och 

så vidare.  

Hur löser olika kulturer de här gemensamma frågorna, de på det egentligen på det djupa 

planet som vi från början skiljer oss åt i olika kulturer. Men sen så tycker vi också att det är 

viktigt att påpeka att kultur är ju inte deterministiskt, alltså den påverkar ju oss men den 
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bestämmer ju inte hur vi beter oss. Så vi brukar ta in den balansen också, i slutändan så har vi 

ju alla en fri vilja och man har mycket makt över hur man själv beter sig och så brukar vi 

komma in på kulturell kompetens som handlar om att kunna modifiera sitt beteende, att vara 

medveten om hur man själv uppfattas av andra. Och sen kommer det in lite landspecifik 

kunskap där man försöker sätta den kulturen de ska till i en större kontext och titta på de 

kulturella identiteterna av det landet, historia, geografi, religion och så vidare.
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Intervju med Håkan Ottosson, Exportrådet 

Kan du berätta lite om Exportrådet? Vad ni gör? 

Lite kort så är Exportrådet ett konsultföretag, vi hjälper till att etablera svenska företag 

utomlands, i vårt fall i Vietnam. Vi gör väl egentligen allting där vi känner att vi har 

kompetens till så att vi kan hjälpa företagen att komma in. Det kan vara allting från att göra 

marknadsundersökningar till att hitta partners till exempel leverantörer eller andra typer av 

partners. Sen kan vi också hjälpa till att sätta upp företag, vi kan göra bolagsbildningen, vi kan 

göra rekrytering av nyckelpersonal och så vidare. Det finns även en tjänst där företag som vill 

gå in i Vietnam men som inte vill investera så mycket kan få sitta på vårt kontor och ha en 

representant till exempel en försäljare eller inköpare och då slipper de egentligen all 

administration och allt sådant back office jobb utan de kan koncentrera sig bara på sitt jobb. 

Det är lite kort vad vi gör och detta är ganska likt över hela världen, Exportrådet har kontor i 

sextio länder. Vi har många och små kontor och det är ganska unikt som konsultföretag, de 

flesta har inte den geografiska spridning som vi har. Vi ska ju vara den naturliga 

kontaktpunkten för svenska företag att ta kontakt med oss.  

Kan du berätta lite om din roll på företaget? 

Ja, jag gör väl i princip allting. Vi är sex stycken som jobbar här och i princip så kan man säga 

att det finns tre huvudprocesser i företaget, dels är det då försäljning då får vi in uppdrag och 

så definierar vi uppdragen här och det är det som jag mest håller på med. Så har vi en annan 

avdelning som håller på med mycket som vi kallar för leverans, det är alltså att göra det vi har 

lovat till kunden, det kan vara att starta upp ett företag eller göra en marknadsundersökning 

eller rekrytering eller vad det nu kan vara. Och sen den tredje huvudprocessen kan man väl 

säga är administration, bokföring och fakturering som inte tillhör själva driften. 

Vilka är det ni riktar er till, vilka är er målgrupp? 

Egentligen är det väl alla svenska företag. Men sen kan man väl se att vi har förmodligen fler 

uppdrag från de små företagen än de riktigt stora. De riktigt stora tenderar till att göra allt 

själva och de har kanske experter också, personal som kan göra det än kanske för ett mindre 

företag att gå utomland är det kanske svårt att ha experter som kan göra den etableringen. Och 

det ju där vi kommer in där kan vi ju erbjuda våra tjänster och vårat nätverk.  

Jobbar ni med mycket medieföretag just i Vietnam? 
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Jag kan inte påminna mig om att det finns något svenskt medieföretag i Vietnam 

överhuvudtaget. Men vi kan ju först definiera vad ett medieföretag är så att vi pratar om 

samma sak. 

Vi tänker väl företag som jobbar med tidning, Internet, TV och reklam.  

Om man definierar det så finns det ju faktiskt några företag eller personer som håller på med 

det i Vietnam. Just det här med media är ju väldigt känsligt, det här med 

informationsspridning och sånt är ju oftast väldigt hårt kontrollerat av staten i vissa fall. Som 

utländskt företag att komma in, det finns en hel del lagliga grejer att titta på. 

Hur ser arbetsmarknaden i Vietnam ut nu? 

Det beror väldigt mycket på vilken bransch det gäller men den bransch som har tagit den 

största smällen i Vietnam är väl export industrin. Det finns ju en hel del tillverkningsindustri 

för export här som har tagit stryk på samma sätt som export industrin i Kina. Sen kan jag inte 

tänka mig att det är någon större nedgång egentligen, i alla fall inte nu, det kan ju komma som 

ett annat steg om konsumtionen sjunker så kan det ju påverka andra branscher. Det finns ju då 

vissa stimulanspaket i Vietnam och kanske i och med att personalkostnaden är en mindre del 

av affärskostnaden än i Sverige så är det inte lika viktigt längre att friställa personal. Det är 

kanske i så fall viktigare att man har billig hyra där man har kontoret. 

Jag skulle vilja påstå att förutom i exportindustrin är arbetsmarknaden ganska stabil, det är 

definitivt ingen tillväxt men det är inte heller några nämnvärda neddragningar.  

Hur arbetar ni med interkulturell kommunikation? 

Jag har väl en hel del erfarenhet av det men vi har väl egentligen aldrig gjort någonting eller 

kommer egentligen aldrig in på den typen av frågeställningar. Det kommer ju oftast in i ett 

senare skeende när företagen är etablerade. Vi har egentligen inga tjänster som vi kan säga har 

att göra med interkulturell kommunikation. Det är väl mer att vi kan ha tips på saker man bör 

undvika i ett uppstartsskeende i Vietnam, gör såhär och inte så för då kan det här hända. Men 

jag tror just på den kommunikationsbiten så finns det ju en del konsulter här som sysslar med 

det här med utbildning och kommunikation och så vidare. Men spontant så är det väl inget 

direkt som jag jobbar med.  

Vad är viktigt att tänka på när man ska etablera sig på den Vietnamesiska marknaden? 
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Det beror mycket på vilken typ av företag det är. Om det ska vara ett inköpande företag så att 

du köper varor i Vietnam och exporterar eller om du vill sälja varor i Vietnam. Hur man än 

ser det så måste man ju titta på om man vill köpa, finns den här varan i Vietnam? Och så får 

man då gå in och se och då gäller det att man kan definiera kvaliteten och leveransvillkoren så 

att det inte blir missförstånd där det är ju oftast det som är viktigast där. Men det viktigaste 

först är ju att titta på marknaden, det kan finnas en alldeles utmärkt marknad för många varor i 

Vietnam om du hittar rätt. Oftast kan det vara ganska lönsamt också i och med att det oftast 

inte finns några lokala konkurrenter som det till exempel finns i Kina. När du säljer i Kina har 

du nästan alltid någon kinesisk konkurren som säljer för halva priset och då blir det svårare. 

Finns det inte det då är det lättare att agera på marknaden. Om du då väl har hittat en marknad 

som du tycker ser bra ut då är det egentligen bara hur du vill sätta upp, genom att ha en 

distributör, vill du sätta upp ett eget företag och så vidare. 

Sedan under själva driften, om du så säljer i Vietnam eller om du tillverkar eller outsourcar så 

är det viktigt att kontrollera kvaliteten. Se till att du kommer upp i de här 87-95% eller vad 

man nu kan säga att kvalitetsstandarden är i Sverige. Eller hur man då vill erbjuda kunderna i 

Vietnam service. Ofta tror jag att hålla uppe kvaliteten på service och varor är den största 

utmaningen du har.  

Tror du att etableringen skiljer sig åt för ett medieföretag och ett annat företag i en 

annan bransch i Vietnam? 

Nej det tror jag inte. Det enda som är en extra komplikation i mediebranschen är vad får du 

lov att göra i mediebranschen. Det är ju också väldigt känsligt det här vad du gör speciellt på 

internet och även i tryck. Ligger man då lite längre bak i kedjan, en underleverantör till ett 

vietnamesiskt medieföretag så är det kanske inte lika stort problem där. Att skapa information 

i media eller tillverka tvål och sälj, det är litegrann samma sak. Du måste se till att du får bra 

kvalitet på din produkt, i princip är det ingen skillnad skulle jag påstå. 

Hjälper ni företag att marknadsföra dem i Vietnam? 

Inte direkt, det är inte en typisk tjänst vi har, däremot kan vi hjälpa till med vad vi kallar sale 

support och det kan vara ett kontrakt där kunder och distributörer och också oftast statlig 

införsäljning. Att vi kontaktar i så fall någon myndighet här, speciellt om det är statliga 

kunder och det är svårt att få kontakt så kan vi dra lite i vår halvdiplomatiska status att be om 
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möten och liknande. Det är sällan vi gör sådana saker som marknadsföringsplaner och 

liknande. Däremot kan vi göra marknadsstudier och marknadsbeskrivningar. 

Använder ni er av symboler när ni arbetar? 

Nej det jobbar vi ingenting med.  

Vilka är de störst kulturella skillnaderna mellan Sverige och Vietnam? 

Jag skulle påstå att det är planeringshorisonten. Att svenskar har en förmåga att väl planering, 

väldigt lång tid framåt och väldigt detaljerat, exakt vad som ska göras varje dag och när. Det 

fungerar oftast inte så i Vietnam, det går inte att förutse exakt vad som händer. Går man in 

och gör en exakt plan exakt när du ska göra vad så kommer du få stor huvudvärk. Man får ha 

en mer flytande planering där man vet ungefär vad man ska göra ungefär när. Sedan får man 

då följa upp och uppdatera efter hand och se till att man hamnar på den slutpunkt man vill nå. 

Och det är något som vi ofta säger till företagen att gör det inte för svårt för er, gör inte de här 

rigida planerna som inte går att ändra, man måste lägga in lite gummi i planen så fungerar det 

oftast bättre. Man får vara lite flexibel helt enkelt.  

Samarbetar ni med några andra företag där nere i Vietnam? 

Nej det gör vi inte. Det är i princip vi och sen är det våra kunder. Om det är så att det är något 

som vi inte kan får vi ju forska i det. Det händer ju någon enstaka gång lite ad hoc att vi 

kontaktar andra konsulter och får lite information till ett projekt eller någonting, men det är 

bara på en ad hoc basis och det är inte särskilt vanligt heller.  

Är det många svenska företag som är etablerade i Vietnam? 

Vi brukar säga att det är storleksordningen sjuttio stycken som har någon som helst 

sverigeanknytning.  

Hur är det i jämförelse med andra länder, hur många är det där? 

Om man säger från de nordiska länderna så ligger väl Danmark i solklar ledning. Vet inte 

exakt hur många företag de har men de har säkert två tre gånger så många fler företag än vad 

Sverige har. Sen kommer Sverige och sen kommer Norge som har betydligt färre och sist 

kommer Finland som nästan inte har några alls. 
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Vad finns det för fördelar med att etablera sig på den Vietnamesiska marknaden 

jämfört mot den svenska? 

Det beror på mycket vad man vill göra, det som är det stora i Vietnam idag är ju det här med 

lågkostnadstillverkning. 
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Intervju med Izwar Zakri, J Walter Thomson 

Can you tell us about your company and what you do? 

JWT is currently one of the oldest advertising agencies in the world. With over 150 offices 

worldwide, it is also one of the largest networks today. JWT Vietnam has been in Vietnam for 

the past 12 years., and is made up of a few departments, namely the Account Service, 

Strategic Planning, Creative and Art Studio. I am currently Creative Director, reporting to the 

Executive Creative Director (the head of creative). 

Can you describe your role in the company? 

My current role in the agency is assisting the Executive Creative Director in managing the 

creative department, strategizing, producing (writing scripts for TV commercials, print and 

even online) and supervising work that is consistent to the company’s ”mantra”, which is to 

produce work that people want to spend time with.  

Before a particular campaign gets produced, the Client Service personnel (Account Managers, 

Account Director, Client Service Director), the Strategic Planner will sit down with the ECD 

and myself to discuss the client’s brief and deliverables (is, print, TV etc).  

I will need to assure that Creative Briefs are written, and written in accordance to the direction 

that has been agreed by the Account Management, Strategic Planning and the Creative teams. 

Once briefed, the relevant teams will get assigned for ideation processes after which, work 

will get produced and written for a client presentation. Once approved, the work will then go 

in to production – and the role we have to assume now will be to select relevant and talented 

people (such as photographers, illustrators or film directors) to execute. Once done, we move 

on to the next project. 

It is kind of fun to do this, as we get to work and do different things everyday. 

Who is your target group? How do you do to reach out to your target groups? 

JWT Vietnam has a portfolio ranging from PepsiCo (Pepsi, 7up, Twister, Mirinda, Sting, 

Aquafina water, POCA chips), HSBC, NOKIA, Ford, Listerine, Dutch Lady to name a few. 

As such, our target audience will differ – be it age group to psychographics and demographics 

of the desired target.  
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Take Pepsi (Cola), for example. It has three varieties : Pepsi Light (no sugar), Regular Pepsi 

and Pepsi Max. Same Pepsi brand, but reaching out to different segments and age groups. 

Pepsi Light basically ’talks’ mostly females (25-35), who are more into watching their sugar 

intake, but still want to have fun. 

Pepsi (regular) has a younger target – namely teens in general (15-18) 

Pepsi Max – Youths with an attitude. (18-25)  

Because each target have different psychographics, our touch points will also differ – from 

programs on television, print advertising, online or even  and it is through these specific 

communication channels that the message is best conveyed.. 

Can you describe the main characteristics of Vietnams culture? 

From the 8 short months that I have been here, the main characteristics of Vietnam & the 

culture I have noticed can be divided into 3. 

Firstly, those who were born and lived in the communist era, 

Second : Those who were born just around the collapse of communism, or those who grew up 

in the post communism era. 

Third : The refugees (also known as Viet Kiews) who are now returning to Vietnam after 

growing up abroad. 

Having been first ruled by the French followed by communists, any form of culture and 

religion have been eradicated. It is only now in the post communist era, the Vietnamese are 

starting to find themselves again, going back to their roots – which explains why we have 

public holidays commemorating the first King’s death anniversary. (It is widely believed that 

the people of Vietnam are descendants of this King) 

However, we still see influences of the French in the way the Vietnamese live their life – like 

drinking coffee on the sidewalk, facing the streets, the architecture (or what’s left of it) town 

planning (the pre modern era) and of course, their pastry and bread making skills (haha) 

Vietnamese in general are very polite in nature. However, unlike their neighbor Thailand , 

where they can laugh at themselves, the Vietnamese are very proud of who they are, and any 
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form of degradation or doing anything that will tarnish the family’s name or reputation is 

frowned upon.  

Case in example: Unmarried men and women are not allowed to co-habit. In fact, it is the law 

(applicable to locals only). The result? We see teens/lovers hanging out on their motorbikes in 

parks, cafes or any place that offers sanctuary (even the road side, along the not very clean 

rivers).   

Anyhows, with the presence of these three groups mentioned earlier, there is a form of culture 

shock somewhat. This is because, other than the Viet Kiews, they have not experienced the 

changes of the decades – like the 60s, 70s or 80s. Ask them ”What is retro?” they will not be 

able to give you an answer. 

What is most important to consider when thinking about establishing in Vietnam? 

It depends on what you want to establish in Vietnam. I have no knowledge about the local law 

(which i was told, changes frequently) about foreigners investing or setting up new businesses 

here. 

Initially, the law was such that no company can be 100% foreign owned. Last I heard, that 

law has been abolished. 

What does the business culture in Vietnam look like? 

I can’t really answer this question, as  I am not in the business of making business.  

Is the use of symbols an important part in marketing?  

It depends on what is meant by ”symbols”. If a ”symbol” is signified as a brand, i would then 

say yes. As a masthead (usually for a promotion etc), it is widely used, but isn’t integral in the 

communications, as promotions are usually not very long. 

Do you think it is harder for a foreign media company to establish in Vietnam than a 

company in another industry? 

No idea 

How is the market for media companies?  

No idea. 
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What channel is optimal to use when reaching out to the local population? 

If I am to judge from the work we have been producing,  I would say that most are still 

employing traditional channels – i.e.TV commercials, print advertising, and web. 

Recent developments have seen TV stations getting a bit more creative, allowing ”creative” 

media buys like having pop ups and icons appearing on the screen. 

Budget also plays a big role in determining the channels chosen.  

Which channel is the biggest and most used?  

The biggest and most used channel of communication now will be TV and print.  

Are there many media companies in Vietnam? Is there room for foreign media 

companies to establish?   

No idea. The media companies we deal with are also part of large networks that has offices 

worldwide. 

Do you follow up the work you have done for a customer? How? 

Not all the time. Some clients will actually conduct research to determine the success of their 

campaign – most of the time, they will gauge the sales figures. Which i do not agree with, 

asthere are many factors that can determine a rise in sales – factors like promoter girls, 

distribution and promotions to name a few. 

Having said that, Advertising here is still in its infancy – the advertisements produced are 

very functional and straight to the point.  

I have an example of an ad that went wrong. One of our clients had a commercial done, and 

insisted that the spot had a woman's hand putting some coins into a piggy bank to show 

"savings" and when the ad ran, sales dropped even further. Much to the point that almost 

nobody bought the product (it was a washing powder and purely functional ad). Upon doing a 

study on the TV commercial, the respondents revealed that that particular part where it had a 

lady putting in coins into the piggy bank was not very much liked by the consumers purely 

because they saw it as "i have no money, so i have to be stingy on things" so it was the "face" 

issue I mentioned. They quickly rectified the ad, removing that offending segment and 

managed to get some sales after that. of course, the client also got sacked. 
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Intervju med Mattias Forsberg, Svenska Ambassaden 

Kan du berätta lite om hur ni arbetar i Vietnam? 

Vi har haft diplomatiska förbindelser med Vietnam i fyrtio år, sedan 1969, och Sverige var då 

det första västerländska land som erkände Vietnam och etablerade diplomatiska relationer så 

att det är ganska stort här i landet. Sverige är ganska välkänt. Under större delen av de fyrtio 

åren så är det biståndsverksamheten som har dominerat. Sverige, genom Sida, har haft en lång 

rad olika projekt och program här. I början var det stora byggprojekt, sjukhus och 

pappersbruk och sådant där och så småningom så har det gått över till att bli mer 

institutionellt bistånd där man så att säga bygger upp kapacitet och hjälper till att bygga upp 

institutioner inom olika områden. Hälsoområdet har varit stort, energiområdet har varit stort. 

Nu är det mycket fokus på anti-korruption och på public administration reform, alltså 

effektivisering av den offentliga förvaltningen kan man säga. Ambassaden är naturligtvis här i 

första hand som svenska regeringens förlängda arm, eller svenska regeringens representant i 

landet vilket är huvuduppgiften för oss liksom, för alla ambassader runt om i världen. Några 

av storföretagen kom hit tidigt, ABB och Ericsson har varit här sedan tidigt 90-tal och med 

tiden så har handeln vuxit i betydelse och att hjälpa de företag som finns på plats och att göra 

vad man kan för att locka hit fler svenska företag och dra nytta av de möjligheter som finns. 

Och det intresset har naturligtvis ökat i och med att Vietnam har haft en enorm ekonomisk 

utveckling och det är på den sidan som jag jobbar, främst. Med handelsfrågor och 

kommersiella frågor. Sedan har vi också en sektion som är political and trade-section och där 

hanterar vi också det politiska och mänskliga rättigheter och den typen av frågor. Men det 

handlar mycket om att hela tiden hålla Stockholm ajour med vad som händer här med 

utvecklingen i Vietnam på olika sätt, att föra fram svenska ståndpunkter i olika sammanhang, 

förbereda för högnivå-besök fram och tillbaka och för min del också då ganska mycket följa 

med företag och träffa företag och ge dem råd och hjälpa dem hitta partners och annat. I den 

meningen så jobbar vi nära Exportrådet då som har kontor nere i Ho Chi Min. Men det är väl 

ungefär vad vi gör, sedan är det mycket sådan här vanlig lagstiftad verksamhet som vi ägnar 

oss åt, vi är konsulära, vi hjälper svenskar i nöd och det är migration, alltså visum och 

uppehållstillstånd för vietnameser som av olika anledningar vill åka till Sverige. Nu har 

regeringen fattat beslut om att halvera antalet biståndsländer och Vietnam är då ett av de 

länder där biståndet ska fasas ut men det kommer nog ta ungefär fem år men sakta men säkert 

nu börjar man stänga ner olika program och göra vad man kan för att få olika samarbeten att 

fortsätta, även utan bistånd. Och de möjligheterna är rätt goda, inte minst på den 
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kommersiella sidan men också inom universitet och på forskningsområdet så är det många 

universitet i Sverige som bedriver forskning om andra delar av världen med egna medel. Så 

det finns goda möjligheter. För närvarande är vi en ovanligt stor ambassad, vi är tolv svenskar 

och ett tjugotal lokalanställda inklusive vakter och chaufförer. Om några år så kommer den 

väl vara ungefär hälften så stor, fem eller sex utsända svenskar och ett antal lokalanställda och 

då blir det mer en normal ambassad.  

Vilken är er målgrupp? 

När det gäller det politiska arbetet så är det egentligen Vietnams regering och det 

vietnamesiska samhället och så att säga relationerna mellan Sverige och svenska regeringen 

och Vietnam och den vietnamesiska regeringen. När det gäller det handelsfrämjande arbetet 

så är en målgrupp naturligtvis svenska företag som redan finns här men en minst lika viktig 

målgrupp är de svenska företag som ännu inte finns här men som borde ha goda möjligheter 

om de kommer hit.  

Är det många svenska företag som strävar efter att komma till Vietnam? 

Det är ganska många som är här, det är många som etablerat sig i Kina men som sen inte vill 

så att säga ha alla ägg i en korg utan också sprida sig i regionen. Vietnam är väl lämpat också 

om man vill in i Sydostasien rent generellt och det är ju en marknad på 600 miljoner ungefär. 

Men även Vietnam självt är 87 miljoner och växer kraftigt. Så det är en intressant marknad i 

sig själv. De senaste tre åren har antalet svenska företag som är här permanent, med kontor 

har ökat med ungefär femtio procent, vi är uppe i mellan sjuttiofem och åttio företag som är 

här och det är ganska mycket för att vara den här typen av marknad. Det är inte så många 

svenskar som bor här totalt, det är någonstans mellan 250 och 300, i landet totalt. Så det är en 

ganska lite koloni.  

De svenska företag som finns representerade i Vietnam har då lokalt anställd personal? 

Ja, eller från andra delar av världen. En tredjedel ungefär har svenska chefer och en tredjedel 

vietnamesiska och en tredjedel har chefer från övriga världen.  

Samarbetar ni med några andra företag? 

I första hand samarbetar vi med Exportrådet. Exportrådet utanför Sverige är i princip ett 

konsultbolag, de lever helt och hållet på konsultintäkter som de då fakturerar svenska företag 

för olika typer av service. Dem har vi kontakt med väldigt mycket för att på något sätt dela 
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upp vem som gör vad. Det beror väldigt mycket på vad det är för typ av företag och om det är 

offentliga upphandlingar och nödvändigt med möten på ministerier och på annat sådant där. 

Dels ligger de ju i Hanoi, där vi finns, men är har också en ambassad en annan möjlighet att 

öppna dörrar och komma in på rätt nivå medan andra företag som kanske vill bygga en fabrik 

eller leta efter en leverantör av någon viss produkt, då är det fortfarande så att det sker mer i 

södra Vietnam och Exportrådet har bättre kunskaper om att åka runt och besöka fabriker och 

värdera vilka som kan vara lämpliga partners då. Så det är en ganska naturlig uppdelning, än 

så länge, mellan oss. I övrigt så är det så att det är ju såklart viss typ av rådgivning och annat 

som vi inte ger oss in på, det kan gälla juridisk rådgivning till exempel. Vi kan ju inte ta på 

oss ett juridiskt ansvar så att säga för de samtal vi för och det tror jag inte Exportrådet gör 

heller. Men då har vi lite olika advokatbyråer, ett par med svensk anknytning och de stora 

internationella finns ju här på plats plus ett antal lokala som också är bra. Ibland så hänvisar vi 

vidare företag som har mer specifika frågor eller vill ha hjälp med någon viss typ av juridisk 

eller revisorsfirmor. Men vi har inte några partnerskap med något särskilt företag, det har vi 

inte, med undantag då för Exportrådet men de är också en del av den svenska staten, den 

sfären, så det är ganska naturligt.  

Arbetar ni mer interkulturell kommunikation? 

Det är ju en stor del av det mervärde som vi kan erbjuda, vi bor ju här och vi jobbar här och vi 

har lokalanställda också som vi känner väl. Mycket av samtalen med företag och även 

universiteten och andra som kommer hit, om de inte varit här länge redan, det går ju ut på att 

de vill veta hur man ska agera i olika sammanhang och hur man ska nå resultat och vad man 

ska göra och inte göra och vilka bör man kontakta och på vilket sätt och sådär. Det är en stor 

del av det vi kan hjälpa till med, plus naturligtvis all lagstiftning om att få licenser för att 

driva företag eller investera eller den typen av frågor, hjälpa till vid kontakter med 

myndigheter och vad det nu kan vara. Så det gör vi. Vi har inte några stora budgetar att jobba 

med för marknadsföringskampanjer och annat sådant och Vietnam tillhör inte de länder som 

är prioriterade heller för att, så att säga, marknadsföra svensk kultur eller Sverige som 

turistland, det finns inga turistvisum för vietnameser att få till Europa, utan det är bara 

besöksvisum eller affärsvisum. De pengarna fokuserar på vissa nyckelmarknader då, Europa, 

USA, Japan, Kina, de större marknaderna. Med all rätt kan jag tycka, det är bättre att man 

fokuserar där man har mycket att hämta. Så småningom får vi nog det hit också med än så 

länge så är Vietnam inte där. Vi har inte i den meningen samverkan med mediebolag, vi har i 

och för sig om vi ordnar konferenser och sådant så kan vi naturligtvis samarbeta med någon 
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PR-byrå eller annat som hjälper till med dels det logistiska förberedelserna och också ser till 

att man får tillräkligt genomslag i media. Men återigen, det är rätt dyrt, så det är inget vi kan 

göra ofta.  

Vilka är de största kulturella skillnaderna mellan Sverige och Vietnam? 

Det är svårt att vara objektiv så jag får svara utifrån mig själv och inte svenska regeringen. 

Det finns många skillnader som är både stora och små, rent generellt så uppfattar jag nog 

skillnaderna inom kulturer som större än skillnaderna mellan kulturer, vad folk vill med livet 

är ungefär detsamma. Det finns vissa skillnader mellan norra och södra Vietnam, om man 

börjar i den änden så kan man nog komma på en del vad som är skillnaden mellan gentemot 

Sverige. Norra Vietnam är lite mer kinesiskt i sättet, ganska influerat av kinesiska traditioner. 

Det tillhörda Kina i tusen år, för längesedan, men det sitter ändå kvar mycket av det här. Man 

är inte så direkt i sin kommunikation, det är mycket spel som pågår bakom ridåerna och folk 

säger inte rakt ut vad de egentligen vill utan det är en massa som man måste läsa mellan 

raderna hela tiden. Det är en stor skillnad gentemot Sverige där vi är väldigt ärliga och öppna, 

rakt på sak och inte håller på att prata runt saker alltför mycket. Här gör man inget annat än att 

prata runt saker. Vietnameserna förstår ju men brukar ta ett tag för utlänningar att komma in i 

det där att det som sägs i ord är inte det som de egentligen menar. Då vet man aldrig riktigt 

heller vilken agenda som olika människor har. Det är ett litet tyst slagsmål om positioner och 

man är väldigt mån att visa upp att man är viktig, att man har pengar. Det finns liksom ingen 

jantelag överhuvudtaget. I södra Vietnam så är det lite mer öppet och det är nog därför 

businessutvecklingen är bättre, man är mer rakt på sak, man har fortfarande inslag av det 

andra där nere med men det är mer direkt business-to-business, det är inte lika mycket 

inblandning av myndigheter och ministerier och andra offentliga parter. Så det är på det viset 

ett bättre affärsklimat där nere. Vietnameser är vana att tänka i ett mer kollektivt perspektiv 

och det ligger lite grann till grund också för att det inte är någon utbredd uppfattning om att 

man vill ha ett flerpartisystem och sådär. Alla inser att det vore bättre men det finns viktigare 

saker att tänka på och man är van vid att ha ett kollektivt tänkande, att man styrs uppifrån. Det 

är ett extremt entrepenörsrikt folk, det är enorm mycket verksamheter som pågår överallt, alla 

hittar sätt att tjäna pengar på de mest konstiga småverksamheter, på trottoarer och gator och 

överallt. Samtidigt så finns det kvar det här att man är van att göra som man blir tillsagd och 

det här orsakar en hel del problem och frustration bland utländska och inte minst svenska 

företagare som kommer ut, att de hela tiden måste ge specifika småuppdrag till de lokalt 

anställda. De uppdragen utför de väldigt väl men om de inte har något så sitter de och väntar 
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bara, det finns inte det här att ta initiativ och ta ansvar. Det hänger ihop litegrann tror jag med 

att man är van vid att göra som man blir tillsagd och gör man ingenting så gör man ingenting 

fel, man är rädd att göra fel och det är vi ju inte riktigt vana vid i Sverige. Det svenska 

systemet och byråkratin är uppbyggd på att det finns initiativrika och ansvarstagande 

handläggare och andra runt om i systemet som driver saker självmant utan att detaljstyras av 

chefen hela tiden.  

Annars så använder man sig faktiskt nästan bara av förnamn här, av den enkla anledningen att 

två tredjedelar av befolkningen har samma efternamn, så det går inte att använda sig av 

efternamn. Men det finns toner i kulturen som kan vara extremt oartiga men som man som 

utlänning inte uppfattar om man inte behärskar en del av språket. De har väldigt subtila sätt 

att vara oartiga mot varandra och mobba och trycka ner varandra, när de nu gör det och de gör 

de ganska mycket, är min uppfattning. Så det är en slags spelad artighet. Man kan väl säga 

artig mobbing, när det nu förekommer. Man är väldigt hierarkisk i sitt tänkande, att den som 

har en position ser till att alla får reda på det med all önskvärd tydlighet och man utnyttjar det 

också till fullo. Det är väldigt sällan någon längre ner ifrågasätter någon ovanför. Chefer 

hemma vill gärna ofta bli utmanade och lite ifrågasatta, sen är det de som bestämmer i 

slutändan men de vill ha olika alternativ, de vill att folk ska ställa de jobbiga frågorna. Dels är 

det sättet att kommunicera och vår tradition och kultur men det är också ett sätt att rent 

professionellt att kvalitetssäkra välgrundade beslut. Men det finns inte här, ifrågasättandet är 

man inte van vid och det gäller även i skolan och TV-reklam och allt vad det nu kan vara. Hör 

man någonting så är det så. Det finns inte det här automatiska ”vem ligger bakom den här 

informationen?”, ”vad har det för syfte?”, ”kan man lita på det?”, det har väl att göra med att 

medierna är kontrollerade och inte får vara alltför obekväma, folk är inte vana att se den typen 

av ifrågasättande.  

Vad är viktigt att tänka på vid etablering i Vietnam? 

Det här är något som vi klurar på ständigt och uppdaterar ständigt, utvecklingen här går ju så 

ohyggligt fort och en del hänger men och en del hänger inte med och det är en väldig skillnad 

på den privata och den offentliga sektorn, statliga bolagen och myndigheter är lite bakåt i 

tiden jämfört med den privata sektorn. Dels så bör man ge det tid, det är viktigt att vara på 

plats. Vietnameserna i allmänhet vill gärna se att man har ett, så att säga, kontinuerligt 

engagemang och för dem visar det på en slags pålitlighet. Så det är viktigt att vara ute i god 

tid och bygga upp relationer och det behöver inte bara vara individrelationer utan rent 
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generellt, visa att man är på plats, man behöver inte göra vinst från dag ett. Så det är en viktig 

faktor. En annan viktig faktor är naturligtvis att ta reda på vad som gäller och få det bekräftat 

från flera olika källor. Det här asiatiska sättet, att vara rädd för att tappa ansiktet gäller i allra 

högsta grad i Vietnam och det innebär att om de inte kan svara på en fråga så brukar de svara 

ändå, och bara gissa och hitta på ett svar. Så vet de inte sista datum för att ombilda sin 

företagslicens så säger de bara ett datum. Det är viktigt och det blir väldigt viktigt då 

naturligtvis att ha bra lokalanställda som man kan lita på för man kan inte bedriva verksamhet 

här utan att ha vietnamesiskt anställda, det är fortfarande språkligt svårt och det är kulturellt 

svårt också så man måste veta vart man ska vända sig och få information av olika slag. Jag 

har inte stött på någon verksamhet här som inte är beroende av att ha bra lokalanställda. Och 

det allra viktigaste är att hitta lokalanställda som man kan lita på, man bygger upp en 

långsiktig relation, då kan man nå väldigt långt. Det är viktigt att man alltid visar den högsta 

chefen vederbörlig respekt och att man aldrig får någon att tappa ansiktet inför deras 

underställda. De kommer ihåg ifall något sådant händer och då kan man få väldiga problem 

att återuppbygga ett förtroende. Sedan ska man vara medveten och den extremt utbredda 

korruptionen så att man hela tiden har det i åtanke. Vi vill ju naturligtvis pusha för att man 

inte ger sig in i det överhuvudtaget och att man kommer till oss eller någon annan om man 

ombeds betala mutor eller så, då kan vi hjälpa till.  

Man ska inte förolämpa invånarna, de är väldigt nationalistiska eller stolta över sitt land och 

Ho Chi Min och många är också stolta partiet som trots allt levererat fred i trettio år, det är väl 

den största legitimiteten för det partiet, att fortfarande sitta vid makten. Man kan gärna vara 

kritisk och diskutera problem och liknande men det gäller att man är det på ett smart sätt och 

inte alltför direkt. De är fullt medvetna om att även Ho Chi Min begick en massa felaktigheter 

men de vill liksom inte höra det och få det kastat i ansiktet. Den politiska delen är viktigaste 

att ha i åtanke här i Hanoi norr, men det är även viktigt nere i Ho Chi Min. Det gäller även 

individrelationer och det gäller i större sammanhang, mer officiella sammanhang.   


