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Abstrakt 

Syftet med denna uppsats är att titta närmare på hur svenska företag angriper och bearbetar 

kulturella skillnader mellan Sverige och Indien. Frågor som hur dessa skillnader påverkar en 

företagsrelation och hur ett företag anpassar sig till dessa kommer att tas upp. 

 

I det teoretiska kapitlet så tas grunder om kultur upp samtidigt som skillnader mellan Sverige 

och Indien behandlas grundligt. Modeller kring anpassningskurvan, anskaffning av kulturell 

kompetens och Hofstedes model om de fem dimensionerna kring ett lands kultur. Hela 

uppsatsen genomsyras utav en stark fokus på kulturella inslag vid en etablering. Det 

empiriska kapitlet innehåller de svar som vi samlat in från de fyra intervjuer som vi haft, 

kapitlet är uppbyggt person för person och svaren kommer i den ordning de besvarats. 

 

Analyskapitlet jämför den teoretiska basen med den insamlade empirin från våra intervjuer. I 

detta kapitel belyses alla teoretiska modeller och även annan insamlad teori på ett grundligt 

sätt.  

 

Avslutningsvis så följer sedan slutsatserna som har sin utgångspunkt i analyskapitlet. Här 

visas att det finns mycket som svenska företag bör tänka på innan en etablering till Indien, 

skillnaderna mellan kulturerna är påtaglig och måste tas i beaktning för en lyckad etablering. 

Kapitlet avslutas med våra egna rekommendationer för svenska företag som planerar en 

expansion till den indiska marknaden samt förslag på vidare forskning i detta ämne. 
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1. Inledning 

 

Ready, Set, India kommer att beskriva och förklara de olika problemen och svårigheterna som 

uppstår när företag expanderar sin verksamhet till Indien. Hur företag påverkas av kulturella 

skillnader samt hur de kan anpassa sig på ett bra sätt kommer att tas upp och behandlas 

genom hela uppsatsen. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Indien är idag en av världens snabbast växande marknader, både demografiskt och 

ekonomiskt, och kommer på sikt bli en av de största och viktigaste marknaderna för många 

företag runt om i världen. Under 2010 hade Indien en BNP tillväxt på 8,8 %  (Worldbank, 

 2012-03-28). Även tidigare år har Indien visat på en stark ekonomisk tillväxt och mellan åren 

2005 och 2006 så hade marknaden en BNP tillväxt på 8%  (Kumar et al, 2005). Idag har 

länder såsom Kina och Indien en väldigt hög BNP nivå, Kina har 5.878 biljoner USD och 

Indien har 1.72 biljoner USD.  Den snabbt växande IT-sektorn tillsammans med 

globaliseringen som pågår skapades både utmaningar och möjligheter i denna ständigt 

föränderliga miljö. Befolkningen i Indien ökar väldigt fort, mellan 1990 och 2002 hade 

Indiens befolkning ökat från 850 miljoner människor till 1049 miljoner människor vilket ger 

en ökning på cirka 23%. 2025 har Indien en förväntad befolkning som kommer nå så högt 

som till 1347 miljoner människor vilket ger en ökning från 2002 till 2025 på cirka 28% 

(Lasserre & Schütte, 2006). Mellan åren 1991 och 1994 så minskade den indiska regeringen 

importtullarna från 300 % vid 1991 till ett maximalt 50 % pålägg på importtullarna 1994. 

Detta ledde även till att de nya industrierna i Indien gick från monopol till privata aktörer 

(Maniam & Chattarjee, 1998).  

Kultur är något som varierar från plats till plats i ett land. I ett land av Indiens storlek och 

population finns det en variation och bredd av kulturella inriktningar. Att hitta gemensamma 

punkter i dessa kulturer och utifrån dessa skapa en förståelsebas för den indiska kulturen och 

dess mångfald, är något som är av stor innebörd för en lyckad expansion. Indien är en utmärkt 

startpunkt för svenska producerande företag, för att sedan kunna använda sina kunskaper från 

Indien och applicera dessa kunskaper på andra delar av den asiatiska marknaden. Den stora 
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befolkningen och dess snabbt växande befolkning är två anledningar som gör att Indien är en 

utmärkt marknad att börja på, en stor marknad kan resultera i bra möjligheter i framtiden. 

Indien har även en arbetsstyrka på cirka 500 miljoner människor (Nelson, 2009). 1991 så 

började Indien sakta att öppna upp sin marknad för bolag utanför Indiens gränser, deras 

ekonomi öppnades upp och en avreglering för att minska kontrollen på t.ex. produktion och 

handel inleddes. 

“Expect to speak English when doing business” 

 (Nelson 2009 sid 316). 

 

I Sverige är engelskafärdigheterna bland de högsta i världen (Education First, 2012-03-29) 

men engelskafärdigheterna i Indien ligger på en lägre nivå, dock så är affärsspråket i Indien 

engelska vilket underlättar för svenska bolag att göra affärer i Indien då båda parter kan tala 

och förstå engelska.  

Kännedomen runt den indiska kulturen är i dagens läge inte lika utforskad som t.ex. den 

kinesiska kulturen är, en avsevärt mindre exploatering av landet är den stora anledningen till 

detta. Produktsäljande företag som etablerar sig i marknader som Indien upplever oftast en 

billigare produktion. Sincavage et al (2010) förklarar i sin artikel om hur billig kompensation 

arbetare i Indien får för deras utförda arbete. 40 indiska rupees i timmen, vilket motsvarar ca 

5,50 SEK i timmen, är en vanlig summa som många arbetare i Indien tjänar. De senaste åren 

har lönen ökat, dock har den ökningen minskat lite de senaste åren, men mellan 1999 och 

2005 så ökade kompensationen med 36% (Sincavage et al, 2010). Denna lågbetalda 

arbetskraft bidrar till billigare produktion, viktigt är dock att kvalitén bibehålls och inte 

försämras av den förflyttade produktionen. Kumar et al (2005) förklarar hur kvalitén på 

Indiens inhemska produkter har ökat, detta genom att konkurrensen på den Indiska marknaden 

har ökat avsevärt den senaste tiden. Konkurrensökningen beror till stor del på hur utländska 

företag mer och mer expanderar till Indien. Indien är idag på väg att bli det nya Kina, med 

många utländska företag som förflyttar sig till den indiska marknaden. Väl där så etablerar de 

sig och utnyttjar den billiga arbetskraften och även kunskapen som innehas av befolkningen. 

Den indiska marknaden har blivit ett paradis för företag som vill expandera, ett bra exempel 

är GE (General Electric) som genom sin outsourcing till Indien sparade 350 miljoner USD om 

året (Kumar et al, 2005). 
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Mellan åren 1990 till 2006 så ökade inkomsterna per capita i Indien från att ha legat på 317 

dollar per år till att 2006 ligga på 634 dollar per capita och år. Detta är en ökning som har 

skett genom de förändringar som har gjort att Indien har gått mer åt att göra investeringar över 

en längre period (Kalyanaram, 2009) 

1.2 Problemformulering 

Företag som precis har eller är i process att etablera sig på den indiska marknaden kommer att 

möta på problem. Landskulturen i Sverige och Indien skiljer sig avsevärt, vilket i många fall 

kan bidra till svårigheter för svenska företag i början. En av flera skillnader mellan dessa 

kulturer är till exempel att i Indien så är det vanligt att möten bokas två månader innan själva 

mötet äger rum. Vid bokning av möte i Sverige brukar det i jämförelse med Indien vara 

kortare tidsdifferens mellan att ett möte planers tills dess att mötet inträffar. Detta kan variera 

mellan olika bolag, från en vecka innan tills tre veckor för att ge ett exempel. Det som kan 

vara en avgörande faktor är mötets betydelse för bolaget. Ett annat moment som skiljer 

kulturerna åt är sättet personerna hälsar på varandra innan mötet. I Sverige tas det för givet att 

hälsa på varandra med en handskakning, medan i Indien finns det flera olika aspekter så som 

var i Indien mötet kommer att vara t.ex. så bör inte västerländska kvinnor skaka hand med 

indiska män (Morrison et al, 1994).  

 

Vid en etablering på den indiska marknaden så kan många svårigheter dyka upp under tiden, 

Indien tycks ofta inte vara svårare än någon annan marknad enligt etablerade företag men 

självklart finns det utmaningar (Exportrådet, 2012-06-20). Stor konkurrens är något som 

många företag stöter på i Indien, då Sverige bara står för 1 % utav Indiens import så är det 

förståeligt. Ett problem som kan uppstå för företag som inte är ensamma inom sin nisch kan 

t.ex. vara att det blir svårt att möta kundernas krav på låga priser. Landets byråkrati och 

korruption resulterar även det i stora problem. Företag rapporterar om väldigt tröga affärer 

som tar onödigt lång tid på grund av detta, även beslutsprocesser förlängs i och med landets 

byråkrati. Exportrådet (2012-06-20) tar upp regleringar av godkända däck på importerade 

fordon samt att utländska fordon måste genomgå krocktest och andra tester i Indien för att bli 

godkända som exempel.  

 

När två personer från olika kulturer möts så finns det tre olika komponenter som spelar en stor 

roll till varför det kan uppstå problem med att förstå varandra (Andersson et al, 2008). Första 

problemet är att det saknas detaljerad kunskap. Förståelsen att det finns skillnader finns där 



Ready, Set, India 

  

- 10 - 

  

men det är endast stereotyper som gör det svårt att förstå det till fullo. Andra problemet är att 

det saknas uppmärksamhet. Förmågan att sätta in ett problem i ett tidigare upplevt 

sammanhang saknas och därför uppstår problem med att läsa situationen. Sist så saknas även 

kunskapen att anpassa sitt beteende, för att både genom ord och fysiska rörelser kunna bete 

sig på ett lämpligt sätt i tvärkulturella möten. 

Produktionssättet som finns i västvärlden ligger längre fram i utvecklingen än vad den gör i 

Indien, att introducera detta produktionssätt och tankesätt kan medföra att produktionen blir 

mer effektiv jämfört med hur den har varit innan. Att sedan gå från tanke till handling är en 

process som tar lång tid, hur går man från att vara van vid den svenska byråkratin som 

svenska bolag är vana vid, till att bemöta den indiska byråkratin och dess skillnader gentemot 

den svenska. (Andersson et al, 2008) 

Ett parlament eller regering kan ha ett varierande inflytande när det kommer till hur man låter 

utländska företag agera i landet. Är det så att inflytandet är för stort kan det vara till bolagets 

nackdel men detsamma gäller om det är ett för litet inflytande, på ett sätt där hjälp vid en 

etablering inte finns att tillgå från de styrande i landet (Bradley, 2005). Politiska problem som 

kan uppstå när det blir konflikter i samband med politiskt skifte, som kan helt ändra 

förutsättningar för bolag som redan finns men även för de bolag som är i en process inför en 

expansion in på en ny marknad (Bradley, 2005). 

 

Att förstå andra kulturer är något många om inte de flesta företag har stora problem med, 

förståelsen för en annan kultur sker ofta genom att titta på både likheter och olikheter mellan 

två kulturer (Bradley, 2005). Missförstånd sker ofta för att influenser har tagits från ens egna 

kriterier, detta kan i sin tur lätt leda till felbedömningar i olika marknadssituationer. Viktigt att 

tänka på är att olikheter mellan kulturer ofta står ut mer än likheterna, dock är det likheterna 

som ofta är viktigast. Ofta görs försök att hitta ett universellt beteende, ett betennde som 

många kulturer kan finna likheter i. Företag som eftersträvar att uppnå en global strategi för 

deras produkter försöker upptäcka kulturella aspekter som är globala, dessa universella tankar 

möjliggör en standardisering av vissa delar i marknadsprogrammet (Bradley, 2005). 

 

Problemen som kommer att diskuteras och behandlas är således av kulturellt slag men även 

om hur du får ut mest utav den indiska marknaden. Hur den indiska befolkningen beter sig i 

specifika situationer är viktigt att ha förståelse för, denna kunskap kommer att underlätta både 
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vid interaktion med företag och vilka sorts produkter som kommer fungera bäst. En bra 

kommunikation mellan hemmarknaden och expansionsmarknaden bygger upp grunden för en 

bra expansion. Att ha en förståelse för den kultur som finns i Indien och genom att ha en bra 

förståelse kunna skapa en bra affärsrelation med kunder och företag i Indien. Hur denna kultur 

fungerar och att lära sig den vid en etablering i Indien är ett problem som kommer att 

diskuteras och behandlas väl i denna uppsats. 

 

1.3 Frågeställning 

 Hur påverkar kulturella skillnader företags etablering i Indien? 

 Hur anpassar sig företag till kulturella skillnader på en utländsk marknad? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kunna skapa en bättre förståelse för hur svenska producerande 

företag angriper och bearbetar de kulturella skillnaderna mellan Sverige och Indien. Utifrån 

detta kommer sedan våra rekommendationer för en framgångsrik etablering att presenteras. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

I detta arbete kommer vi att lägga störst fokus på landskulturen, skillnader mellan svensk och 

indisk kultur och vilken inverkan den kan ha på ett företags etablering. Hur olika 

företagskulturer skiljer sig från kultur till kultur kommer att nämnas, men i en väldigt liten 

utsträckning. Fokus kommer att ligga på svenska företag i Indien och hur deras 

etableringsprocesser där ser ut.  
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2. Metodik 

 

I detta kapitel kommer vi att behandla vilka tillvägagångssätt som kommer att användas 

under arbetets gång från insamling av data till forskningsprocessens utformning. Aspekter så 

som reliabilitet och validitet kommer att studeras närmare. 

 

2.1 Forskningsansats  

I forskningsansatsen så beskrivs det hur teori och empiri kan relateras med varandra och 

skapa ett samband. Det är detta som är grunden för arbetets gång och hur detta görs på ett bra 

sätt är ett av den mest centrala delen i uppsats som denna. Det finns tre olika begrepp som 

behandlar detta och dessa är deduktion, induktion och abduktion (Patel & Davidson, 2010). 

Utgår arbetet från ett deduktivt förhållningssätt så utgår forskaren från redan befintlig teori 

och principer. Ur den redan befintliga teorin skall sedan empiri hittas och samlas in som 

baseras på den teori som arbetet utgår ifrån. Det är teorin som bestämmer vilken typ av 

information som behövs samlas in, hur ska den tolkas och relateras mot den teorin som redan 

är insamlad. Att arbeta från ett deduktivt arbetssätt är att den empiri som har samlats in skall 

kunna stärka den teorin som är grunden för arbetet. Genom att empirin tolkas gentemot teorin 

så blir forskarens egna uppfattningar och syn på saker inte lika framstående (Patel & 

Davidson, 2010). 

Utgår forskaren istället från ett induktivt arbetssätt så börjar forskaren med att studera ett 

objekt av intresse som inte är förankrat i någon teori. Istället så skapas teorin från den 

insamlade empirin. Problem som kan uppstå är att det objekt som studeras, kan vara betydligt 

större och bredare, då teorin baseras på insamlad empiri från en begränsad grupp individer 

eller situation. Att arbeta på ett induktivt sätt kommer forskarens tankar, oavsett hur det går, 

visas i de teorier som sedan skall tas fram utifrån empirin (Patel & Davidson, 2010). 

Abduktion är det sista av de tre begreppen och är en kombination av deduktiv och induktiv 

ansatt. Att arbeta med abduktion som arbetssätt så utgår arbetet från ett enskilt fall för att med 

hjälp av detta fall skapa ett mönster som kan förklara hur fallet ser ut och från det ge förslag 

för vad som kommer att bli den teorin som sedan kan användas. Det första steget är ur ett 

induktivt synsätt medan steg nummer två är oftasts ses ur ett deduktivt synsätt. Att gå från ett 

enskilt fall för att sedan utveckla teorin till att skapa en mer generell förståelse. Att arbeta 
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abduktivt gör att forskaren skall slippa att låsa fast sig själv i ett arbestprocessen, vilket kan 

ske om fokus riktas in på ett arbetssätt. Det finns risker med att arbeta från ett abduktivt sätt 

då forskares tidigare erfarenheter och detta kan göra att forskaren istället för att fortsätta på 

det forskaren började på istället väljer en väg där forskaren har erfarenhet från tidigare och 

med det kan utesluta tolkningar som kan komma fram från denna nya forskningen (Patel & 

Davidson, 2010). Abduktion handlar om undersöka liktheter och på sätt liknar den induktion 

på flera sätt. Med abduktion kan en annan linje följas som kan gynna syftet med uppsatsen 

(Dubois & Gabbe, 2002) 

I denna uppsats kommer vi att utgå från ett deduktivt arbetssätt, då vi först samlar in teori för 

att sedan utifrån den samla in empiri som är kopplat till det ämne och teori som vi har samlat 

in under arbetes gång. Att vi arbetar från ett deduktivt sätt är att vi ville skapa en större 

förståelse av det ämne som denna uppsats behandlar för att sedan kunna få ut rätt empiri från 

de personer och företag som kommer att stå som grund för det empiriska insamlandet.  

 

2.2 Undersökningsmetodik 

 

När en forskare ska genomföra ett forskningsarbete kring ett ämne så finns det två olika 

tillvägagångssätt och dessa är en kvalitativ undersökningsmetod eller en kvantitativ 

undersökningsmetod.  Med en kvantitativ metod undersöks skillnader och likheter mellan 

olika målgrupper inom samma problemgrupp. I den kvantitativa samlas en större mängd data 

in och riktar in sig mer på att få en bred variation på målgrupp för att sedan komma fram till 

en slutsats till problemet (Starrin & Svensson, 1994). 

 

Med en kvalitativ metod så läggs fokus mer på att ha en smalare målgrupp för insamling av 

data, men istället göra en mer djupgående insamling för att få en klarare bild. För att sedan 

med denna djupare data bearbeta den på ett sätt som ger ett bra samband och slutsats och ett 

svar på det problem som ställdes i början av arbetet (Starrin & Svensson, 1994). Kvalitativa 

undersökningsmetoder är mer inriktade mot att analysera och använda sig av olika metoder 

med hjälp av de data som har samlats in, än att komma fram till en slutsats från det man har 

sammanställt (Widerberg, 2002).  
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Detta arbete kommer att beskriva och skrivas utifrån en kvalitativ undersökningsmetod, 

eftersom de problem som detta arbete utgår ifrån bättre beskrivs på ett lämpligare sätt genom 

att använda sig av en kvalitativ undersökningsmetod. Syftet med detta arbete är inte att 

jämföra stora mängder data från flertalet olika grupper istället fokusera på att samla in data 

som har direkt koppling till ämnet och problemet.  

 

Denna uppsats kommer att byggas upp utifrån en fallstudie som är den metod som är bäst 

lämpad till det ämne som denna uppsats kommer att behandla. Genom att använda sig av en 

fallstudie i detta arbete så kommer information att samlas in från olika håll för att få till en bra 

grund med information och olika syner, för att sedan komma fram till ett slutgiltigt svar 

(Olsson et al, 2007). För att kunna använda sig utav en fallstudie behöver det användas minst 

två olika bolag eller dylikt för att kunna se skillnader och likheter mellan den information som 

samlas in i det ämne som forskningsfrågan handlar om, från den bearbetas sedan 

informationen (Esaiasson et al, 2007).  

 

Genom att använda en fallstudie så samlar man in data från ett bolag men för att få in mer 

information om ämnet kan man undersöka två till fem bolag. En fallstudie kan användas för 

olika ändamål t.ex. förändringar och företags framtida expansionsplaner utifrån den grupp 

arbetet har valt att fokusera på. Genom att samla in data från denna grupp kan den data sedan 

bearbetas för att få fram likheter och olikheter i den grupp som har stått för datan i denna 

fallstudie, utifrån detta presenteras en slutsats kopplat till ämnet som fallstudien behandlat 

(Patel & Davidson, 2010).  

 

Fallstudier är mer anpassade för undersökningar som fokuserar på ett specifikt problem som 

studeras mer djupgående, tiden för denna studie sker under en begränsad period för att kunna 

se skillnader mellan de olika data som samlats in under denna period. När en fallstudie 

planeras skall hela undersökningen följa det man beskriver och de tillvägagångssätt som 

beskrivs i den metod som beskrivs i arbetet (Bell, 2006).  

 

Varför vi väljer att använda oss utav fallstudie istället för en enkät eller observation är att det 

ger oss en reliabilitet för den data som kommer att samlas in. Datan används senare när vi 

skall komma fram till en slutsats i det ämne vi har valt att fokusera på i denna uppsats om 
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kulturella skillnader mellan Sverige och Indien, vilka möjligheter och svårigheter som kan 

uppstå för svenska bolag i Indien. 

 

2.3 Undersökningsobjekt 

I denna studie kom vi att intervjua fyra olika bolag, vilka alla idag är verksama i Indien. 

Genom att intervjua dessa bolag fick vi en större insyn och förståelse om hur det är att verka i 

Indien. Att med deras kunskap som dessa bolag besitter och med detta kan vi skapa ett arbete 

som är så bra det kan bli.  

 

2.4 Datainsamlingteknik 

Insamling av data som sedan kommer att användas och bearbetas kommer att samlas in via 

intervjuer, från de olika bolag som ska intervjuas i detta arbete. För att nå den data som kan 

bidra till att få ett bra slutresultat gäller det att komma till intervjuerna med en struktur och 

frågor som kan ge svar på det problem som arbetet stävar efter att lösa. Att ha ett för väl 

strukturerat frågeformulär kan dock göra mer skada än nytta, då det kan göra att det blir svårt 

för den person som blir intervjuad att komma fram med den information som kan vara av 

betydelse. Det gäller att ha en bra struktur på de frågor som är centrala för hela arbetet, sedan 

använda sig av följdfrågor som kan komma att vara specifika för en enskild intervjuad person. 

Det här kan på så sätt få en variation på datan genom att följdfrågorna kan komma att bli olika 

beroende på de svar som ges vid de olika intervjuerna (Ryen, 2004). 

 

Att göra en bra intervju med bra kvalité från den person som blir intervjuad, att denna person 

ger svar som är relevanta till de frågor som ställs samtidigt som den inte känner sig tvingad 

utan kan säga det som känns passande. Samtidigt som han svarar på de eventuella följdfrågor 

som kan uppstå från de som intervjuar, för att få ett bättre djup och större förståelse på det 

svar som gavs vid huvudfrågan. Det som ger mest för båda parter i en intervju är att de frågor 

som ställs bör vara korta men innehållskraftiga, medans de svar som ges bör vara längre 

(Kvale, 1996).  

 

Ryen (2004) fortsätter med att de huvudfrågor som har lagts upp användas som riktlinjer, för 

att sedan följa upp med frågor som kan ge ett mer djup så relevant data verkligen tas upp och 

framhävs. 
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Inför våra intervjuer med företagen så har vi skapat ett antal frågor som behandlar all teori 

som denna uppsats behandlar. Att den behandlar all teori är för att på så vis kunna få svar och 

förståelse och sedan koppla samman teori och empiri för att sedan kunna analysera dessa. 

Denna intervjuguide (se bilaga 1) har skickades till varje intervjuad person innan själva 

intervjun tog plats för att på sätt vara föreberedda på de dessa frågor samt eventuella 

följdfrågor som är kopplad till någon av frågorna som kom upp under intervjun. 

 

2.5 Urval av företag  

När val av företag så utgick vi ifrån att vi ville ha bolag av varierande storlek, från små bolag 

till globala svenska bolag som idag är etablerade i Indien. Yin (2007) menar att det från börjar 

kan vara mellan tjugo till trettio olika bolag att utgå i från för att sedan välja ut de kandidater 

som är mest intressant och relavant till det ämne som studien skall behandla. Utfallet av detta  

blev fyra företag av varierade storlek och bransch. De fyra bolag som sedan valdes ut var 

följande: Volvo Lastvagnar, Seco Tools AB, Industrilås i Nässjö AB och Sweden – India 

Business Council.  

Volvo Lastvagnar tillverkar lastbilar och finns representerat på alla kontinenter och är ett av 

världens största lastbilstillverkare. Seco Tools AB har som kärnprodukt att tillverka 

industriverktyg så som borrar och svarvar. Seco Tools AB finns idag representerat i över 50 st 

länder världen över och Seco Tools AB är ett av världens största bolag inom denna bransch. 

Industrilås i Nässjö AB är företag som producerar och säljer lås av diverse olika slag och som 

sedan säljs till till branscher och företag världen runt. Sweden – India Business Council, 

SIBC, är ett företag som arbetar med att öka kunskapen om Indien för svenska företag och 

bistå med hjälp. SIBC har även ett stort nätverk av företag som de sammarbetar med och som 

ständigt växer. SIBC anordnar även flertalet seminarier för sina medlemmar varje år.     

Den första intervjun gjorde med Robin Sukhia på Sweden – India Business Council, SIBC, 

den 27 april 2011 via Skype och mail. Robin Sukhia arbetar som generalsekretare för SIBC. 

Intervju nummer två gjordes med Fredrik Mölzer, som är VD för på Industrilås i Nässjö AB 

och denna intervju skedde den åttonde maj 2011 och skedde via Skype. Dessa två bolag är de 

mindre bolagen av de fyra som vi har intervjuat under detta arbete. 

De två sista intervjuerna gjordes båda den elfte maj 2011. Den första intervjuen gjordes med 

Ulf Nordqvist på Volvo Lastvagnar, där han jobbar som chef för affärsutvecklingen. Denna 

intervju gjorde via Skype. Den sista och avslutande intervjuen gjorde med Johan Lahiri på 
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Seco Tools AB, där han arbetar som Marketing Manager. Då Johan bor i Holland så gjorde 

intervjen via Skype. 

Att vi väljer att använda oss av Skype istället för telefon är att via Skype går det att spela in 

samtalen som gör att det går att lyssna igenom intervjuerna flera gånger så att inget som har 

sagts under intervjuen har missats eller missuppfattas. Alla intervjuer utgår från samma 

intervjumall som finns som bilaga längst bak i detta arbete. Denna har vi skickat ut till de 

personer som skall intervjuas så att de vet vilka frågor som kommer att ställas och vara 

förberedda inför intervjuen. Utifrån dessa frågor har även följdfrågor uppkommit. Frågorna 

har skapats utifrån detta arbets teori för på så viss få en koppling mellan teori och empiri.  

 

2.6 Primär och Sekundär data 

Vid insamling av data till en uppsats som denna samlas mycket data in från flertalet olika 

källor, för att kunna få en enklare översikt så delas datan som samlas in i två olika former av 

data. Dessa är primär och sekundär data och dessa två har olika användningsområden i en 

uppsats av denna dignitet. För att den data som samlas in ska öka sin trovärdighet behöver 

minst två källor generera svar som stämmer överens, på så vis ge en trovärdighet i den data 

som har samlats in (Esaiasson, 2007).  

 

Den primära datan kommer att samlas in genom att genomföra intervjuer med bolag som kan 

ge intressant information i ämnet som denna uppsats behandlar. Personerna som kommer att 

stå som grund för dessa är personer som har erfarenhet från att göra affärer i Indien, även hur 

skillnaderna mellan indisk och svensk kultur möjliggör eller försvårar att göra affärer mellan 

dessa kulturer och länder. Den person som blir intervjuad är lättare att lita på då denna har 

erfarenhet inom området och för att få en större helhets bild gäller det att ha ett bra flyt i 

intervjun, ställa följdfrågor för att på så vis få mer detaljerad data. Det gäller sedan att inte 

förvrida den data som har getts utan återberätta på ett sätt som är enkelt att förstå, men har 

samma innebörd (Esaiasson, 2007). 

 

Sekundärdata är data som har tolkats och beskrivits innan av andra personer som har haft 

intresse i ämnet och är skrivit som har skett tidigare. Dock kan sekundärdata tolkas olika 

beroende i vilket syfte det används (Bell, 2006). Sekundärdata kan samlas in från flera olika 

områden som till exempel TV-program, dokument, rapporter men även från olika register, 
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som befolkningsregister och olika statistikregister som kan bistå med information (Andersen, 

1998).  

 

Varför vi väljer att använda oss utav intervjuer som primärdata är att vi själva inte besitter 

kunskap om den indiska kulturen, för att få ett bra slutresultat är det bättre att intervjua 

personer som har kunskap och erfarenheter inom detta ämne. För att kunna ge en bättre bredd 

och förståelse kommer den sekundära datan som har samlats in att komma från andras tidigare 

arbete, forskning i ämnet för att kunna jämföra om det har skett någon utveckling inom 

kulturen och skillnaderna mellan den indiska och svenska kulturen. 

 

2.7 Validitet och Reliabilitet 

Validitet visar och bedömer om den data som har samlats in stämmer överens med den 

slutsats som beskrivs gentemot reliabilitet, där det handlar om en liknande undersökning 

skulle göras några år senare skulle resultatet bli detsamma. Det finns flertalet olika varianter 

av validitet, dock kommer det i denna uppsats att fokuseras på intern och extern validitet 

(Bryman & Bell, 2010).  

 

Den interna validiteten beskriver och behandlar det som tas upp i slutsatsen och om det 

stämmer överens med vad de intervjuade personerna har sagt, att det finns ett samband med 

den data som har getts ut och om dessa personers data är hållbar att använda. I denna uppsats 

så behandlar den teori som har samlats in i detta ämne på ett sätt som skapar en förståelse om 

vad denna uppsats handlar om (Bryman & Bell, 2010). De modeller och den teori vi har 

använt oss av har valts ut genom att de bidrar till att öka förståelsen, tillsammans kommer de 

att bidra till slutsatsen som kommer att sammanfattas i slutet av denna uppsats   

  

Externa validiteten handlar mer om det resultat som framkommer ur en undersökning kan 

användas inom andra områden utöver det aktuella området som arbetet behandlar. Under den 

externa validiteten kommer tankegångar och frågor fram, om hur urvalet av företag och 

personer som kan vara av intresse att intervjua har gått till väga. Detta för att kunna få fram 

data som sedan kan användas till att komma fram till en slutsats (Bryman & Bell, 2010).  

 

Validitet används som ett mätinstrument för att få fram data och för att få fram data som inte 

är bristfällig gäller det att den teori som empirin utgår ifrån är korrekt och hänger samman. 

Skulle det vara så att datan visar sig vara bristfällig eller det mätinstrument som används är 



Ready, Set, India 

  

- 19 - 

  

bristfälligt så skapar det en låg validitet i forskningsarbetet. De problem som kan uppstå kan 

vara allvarliga dock i olika nivåer, är det enkla och okomplicerade begrepp är problemen 

mindre allvarliga, skulle det dock vara mer komplicerade skulle problem vara av en mer 

allvarlig karaktär (Esaiasson et al, 2007).   

 

Den empiri som har samlats in har sin grund i teorin och är med det grunden till de frågor som 

sedan empirin har samlats in med. Genom att frågorna är skapade från syntesen och teorin så 

kan dessa två förklara det som har samlats in och med det skapa en förståelse. Den slutsats 

som kommer att beskrivas i slutskedet av denna uppsats är den generellt applicerbar i att 

använda i andra delar och länder i världen, då kultur är något som finns överallt.  

 

Reliabilitet används och beskriver om den data man har samlat in och redovisat är tillförlitlig 

om en liknande undersökning skulle göras några år senare, blir resultatet detsamma eller blir 

det något annat med samma grunddata. Reliabilitet passar bättre in när man gör en kvantitativ 

undersökning gentemot en kvalitativ undersökning. En kvantitativ undersökning har ett 

bredare upptagningsområde och frågar man en person samma fråga vid olika tillfällen kan 

svaret variera, på sätt blir inte den data som samlats in  tillförlitlig och dess pålitlighet till 

källan försvinner (Bryman & Bell, 2010). 

 

Reliabilitet handlar mycket om att ha en tilltro till de personer som kommer stå till grund för 

den data som kommer att samlas in. Kontrollen på de personer som kommer att bistå med 

datan varierar beroende på vilket tillvägagångssätt man använder sig av. Det kan ske via 

intervjuer där kontrollen är stor medans om insamlingen av data utgår ifrån en enkät blir det 

svårare att ha kontroll på de förfrågade personerna, som då kan ge svar som inte önskas 

angående de frågor som ställts på enkäten. Det gäller att skriva frågorna på ett sådant sätt att 

det inte skall kunna misstolkas, utan de svar som ges är svar på de frågor som ställs och ger 

användbar data till forskningsfrågan och slutsatsen (Patel & Davidsson, 2010). 

 

Vid insamling av data gäller det att vara noggrann med att inte göra slarvfel, fel som att inte 

anteckna på ett sätt som går att förstå, missförstånd som kan uppstå under en intervju med att 

missuppfatta vad som sägs och anteckna det istället för att anteckna det som sägs. För att en 

reliabilitet skall anses god måste slarvfel och slumpmässiga problem vara borta för att inte 

omintet göra den data som samlats in (Esaiasson et al, 2007).  
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2.8 Litteraturstudie 

För att på bästa sätt beskriva och förklara vår problemformulering och vårt syfte så har vi valt 

teoretiska källor som vi anser är lämpliga och på bästa sätt bidrar till att hjälpa oss i vårt 

arbete med att få fram en större förstålse om hur kultur påverkar en etableringsprocess i 

Iniden. Vi kommer att förklara etableringsprocessen och sedan hur kulturen ser ut, skillnader 

mellan svensk och indisk kultur samt vilka möjligheter och svårigheter som finns. För att 

sedan få ett mer djup i arbetet kommer det att göras intervjuer med företag och personer som 

har kunskap och erfarenheter om Indien, både etablering och kultur. Genom att göra så kan vi 

skapa en större förståelse om detta ämne som vi anser är både aktuellt och relevant.  

2.9 Metodkritik 

Denna uppsats är skriven genom en fallstudie och genom att rikta in sig mot företag som kan 

bidra med information i denna uppsats. Genom att använda en fallstudie blir urvalet begränsat 

till ett fåtal företag och personer. Detta kan ha gjort att andra företag kan ha missats i 

insamlandet av information. För att få ett breddare urval hade en enkät möjligt varit bättre 

men då kunskapen om Indien och dess kultur inte är särskilt står bland gemeneman i Sverige 

så ansog vi att en fallstudie var den rätta vägen att gå. Vårt urval av företag begränsades 

genom att de företag som vi tog kontakt med inte hade tid att ställa upp intervju eller var på 

affärsresor i Indien och andra delar av världen.    
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3. Teori 

 

I detta kapitel så kommer de teorier som vi anser förklarar våra problem på bästa sätt att 

presenteras. Teorikapitlet kommer att ta upp viktiga aspekter för att kunna besvara våra 

frågeställningar och syftet, teorin ska även bidra till att göra det lättare för läsaren att förstå 

problemen. Teorin ligger till grund för att senare kunna färdigställa analysen. 

 

 

3.1 Kultur, vad är det och hur fungerar det? 

Kultur betyder egentligen jordbruk, vilket i detta fall kan ses som “kulturlandskap” 

(Andersson et al, 1995). Att beskriva den indiska kulturen kan ses som en nästan omöjlig 

uppgift då den är så bred och mångfaldig.  

 

På detta sätt är det många som ser kulturella skillnader, följer inte andra människors beteende 

vår egen logik så blir vi förvånade av detta. Skillnader inom kulturen är inte bara över 

landsgränser och mellan olika länder, från familj till familj kan det finnas olika referensramar 

om vad som är rätt och fel. När vi reser utomlands eller träffar människor med en annan 

bakgrund och kultur så uppstår större skillnader, det är nu situationer som kulturkrockar 

uppstår.  

 

Beckman et al (2009) fortsätter och berättar att kulturer uppstår genom att människor 

samspelar med varandra på en viss plats, detta gör de för att kunna överleva. Om ett samhälle 

ska fungera på bästa sätt så måste det finnas någon slags samsyn på hur det ska fungera i 

samhället, det är under denna process som en kultur uppstår. Kulturer är aldrig statiska utan 

de ändras med tiden, etikregler och hur familjer ska vara uppbyggda och fungera är exempel 

på vad en kultur definierar. Ett exempel på vad som påverkar kulturen i olika delar av världen 

är klimatet. I Sverige t.ex. är klimatet kallt och vi föredrar att umgås inomhus och lägger stora 

pengar på våra hem. I Afrika är det tvärtom och folk umgås helst utomhus, förhållandena är 

tvärtemot varandra.  

 

En annan aspekt som är viktig att titta på är hur religion påverkar kulturen (Beckman et al, 

2009). Det svenska talesättet att “behandla andra som du själv vill bli behandlad” är influerat 

från bibeln och visar bra på hur kultur och religion går hand i hand.  
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För att avbilda en kultur så är ett isberg en perfekt visualisering (Beckman et al, 2009). Det 

som är under ytan och inte syns och uppfattas är oftast mer omfattande och svårare att förstå. 

Saker så som mat, klädsel och musik är synliga, de märker du av direkt du kommer till en ny 

kultur. Den största delen är den osynliga delen, saker som har med tankesätt att göra, dessa 

kulturella influenser tar längre tid att förstå. Saknas förståelse för de underliggande kulturella 

aspekterna som styr människors beteende så kommer kulturen automatiskt att misstolkas, 

detta på grund av att kulturen jämförs med den egna kulturen. 

 

3.1.1 Svensk kultur 

I den svenska kulturen så är jämställdhet mellan kön och generationer väldigt centralt (Bjerke, 

1999). Orättvisor och samhällsklyftor bör minimeras, i det svenska samhället kan det vara 

svårt att hitta några samhällsklasser överhuvudtaget. Tankesättet om jämställdhet går långt 

tillbaka i historien, lagar och regler ska gälla alla, demokrati är något som värderas högt. 

Jämställdheten och den starka tron på demokrati bidrar till att en hierarkisk ledningsstil ses 

som något väldigt negativt. Kommunikationen på företag är oftast väldigt vertikal och de 

anställda har inte samma rädsla som lätt uppstår i hierarkiskt uppbyggda företag. Strävan efter 

jämställdhet har gjort att Skandinavien har det högsta antalet arbetande kvinnor i den 

industrialiserade världen (Bjerke, 1999).  

 

I Sverige finns det en oskriven lag som går under namnet Jantelagen, lagen beskriver väl hur 

Sveriges befolkning ser på sig själva och hur de på ett väldigt blygsamt sätt delar med sig av 

sina framgångar (Robinowitz, 2001). Sverige skiljer sig mot många andra länder, människor 

känner sig säkra när de vet var i hierarkin de är placerade, men i Sverige finns det oftast ingen 

hierarki utan alla är lika värda. Denna känsla av att alla är lika mycket värda återspeglas i vår 

måttlighet gällande hur vi talar om oss själva, skryta om framgångar är inget svenskar gör. 

Alla lever inom accepterade gränser och uppmärksamhet är inget den svenska befolkningen 

strävar efter att få. Detta levnadssätt bidrar även till att onödiga risker att misslyckas undviks. 

Att få samhällets godkännande är också väldigt viktigt, finns det en vetskap om att samhället 

accepterar något så känns det bättre att fortsätta med det.  

 

När svenskar gör affärer så finns det ett par olika indikatorer som visar på hur vi beter oss i 

dessa lägen. Svenskar präglas av att inte vara speciellt konkurrensinriktade, vi växer upp och 

lär oss att inte skryta, lagarbete är något som uppmuntras istället (Robinowitz, 2001). Sättet 
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att undvika konkurrens syns såväl i vardagen men även på jobbet. Svenskar har en tendens att 

planera och ta väldigt lång tid på sig innan ett beslut fattas, allt för att undvika risker och ta 

bästa möjliga beslut. Detta kan ses som väldigt konstigt för många andra länder som hellre tar 

snabba och rationella beslut. 

 

3.1.2 Indisk kultur 

Den indiska kulturen skiljer sig på många sätt från den svenska, när det gäller kvinnor och 

män så syns det väldigt väl hur de blir behandlade på olika sätt. På indiska arbetsplatser är 

många män väldigt ovana att arbeta tillsammans med kvinnor, de föredrar att arbeta 

tillsammans med sina andra manliga kollegor. Denna ovana och saknaden av erfarenhet av att 

arbeta tillsammans med kvinnor gör att situationer uppstår när det väl sker. Ett exempel kan 

vara hur männen i en grupp samtalar i grupp och sedan informerar de kvinnliga kollegorna i 

efterhand (Storti, 2007). På ett företag så måste ofta kvinnorna kämpa hårdare för att nå 

samma position som en man, detta bidrar till att kvinnorna i många fall är mer frispråkiga och 

“tuffare” än vad män på samma position är.  

 

Affärsmöten och möten i helhet skiljer sig till stor del från hur möten i västvärlden ser ut. I 

västvärlden är det normalt att alla får säga vad de tycker, alla är lika deltagare oavsett rank på 

företaget och åsikter och skillnader tas upp (Storti, 2007). Om ett västerländskt möte inte hade 

innehållit något utav dessa faktorer så skulle vi fråga oss om hur saker blir gjorda under ett 

möte? En viktig aspekt som måste tas i åtanke är att möten i västvärlden och möten i Indien är 

väldigt olika och olika frågor och ärenden anses viktiga, en stor del i den indiska kulturen 

handlar om att undvika konfrontation. Några exempel som motsäger sig helt mot 

västerländska möten är t.ex. att du inte ska ge negativ feedback, kritisera aldrig någon, 

speciellt inte om personen i fråga är högre uppsatt än dig och säg aldrig att något inte är 

möjligt (Storti, 2007). 

 

3.2 Etablering i en främmande kultur 

Jansson (2007) förklarar i sin bok om hur kulturella teorier positivt kan påverka besluttagande 

inom ett företag, hur detta besluttagande står i kontrast med den sociala kontexten i 

expanderingslandet. Det handlar om att hitta de viktigaste informella reglerna som uttrycks i 

den kulturella teorin. Jansson (2007) fortsätter och förklarar om Hofstedes tankesätt kring 

kultur och hans modell på de olika dimensionerna inom en kultur. Hofstede definerar kultur 

som: 
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“The collective programming of the mind that distinguishes the members of one group of 

category of people from another... mind stands for the head, heart and hand - that is, for 

thinking, feeling, and acting, with consequences for beliefs, attitudes and skills.” 

(Hofstede 2001, sid 9-10) 

 

Befolkningen i ett visst land har en tendens att agera på liknande sätt, detta på grund av att det 

har byggts upp ett mentalt tankesätt hos befolkningen där ett visst agerande ses som korrekt. 

Värderingar och normer spelar även de in en betydande roll i denna definition av kultur, de 

flesta mentala tankesätten bär med sig värdefulla komponenter. Dessa mentala program 

bygger först och främst på värderingar, en människas specifika värderingar är det som 

påverkar mentaliteten i ett land mest. Hofstedes modell som bygger på olika dimensioner som 

bygger upp ett lands kultur inkluderar många tillväxtmarknader, det är en väldigt 

informationsrik källa som inkluderar aspekter så som tro, attityd och färdigheter.  

 

Modellen bygger på fem olika dimensioner: 

 Individualism mot kollektivism, relaterar till hur befolkningen ställer sig till jag och vi 

frågor. Är den sociala ramen tätt hopknuten eller inte. 

 Stort mot Litet maktavstånd, hur befolkningen ställer sig till maktfördelning och att 

vissa har mer makt än andra. 

 Starkt mot Svagt osäkerhetsundvikande, står för folkets föreställningar om osäkerhet 

och tvetydlighet. 

 Maskulinitet mot Femininitet, hur en nation definierar de olika könen och vilka roller 

mannen respektive kvinnan har i samhället. 

 Långsiktigt mot Kortsiktigt tänkande, hur människor värderar nuet och framtiden, vad 

är viktigast? 

Hofstedes teori är mestadels kognitiv, detta trots sin uppbyggnad på värderingar och normer. 

De fem dimensionerna kan användas för att utveckla en kognitiv dimension av en institution 

(Jansson, 2007). Som ett exempel så har Hofstede använt sig utav sina dimensioner när han 

förklarar den ryska kulturen. Jansson (2007) drar en slutsats som antyder att beslutstagare runt 

om i världen inte tas ifrån sin ekonomiska och sociala bakgrund, ekonomiska beslut är 
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inbäddade i sociala relationer. Beteende inom organisationer byggs upp och baseras på hur 

värderingar och normer ser ut.  

Harvey (1997) beskriver att Hofstedes är en bra grund att utgå ifrån för att förstå ett lands 

kultur och sitt lands egna kultur och dess skillnader som kan påverka. Det gäller att skapa 

förhandlingar och skapa bra relationer mellan kulturerna.  

 

En befolknings värderingar är grunden till kultur och olika beteenden, bra exempel kan vara 

ärlighet, kreativitet och självdisciplin. Värderingar definieras som känslor, med en plussida 

och en minussida. Ondska mot godhet, smutsig mot ren, ful mot vacker och farlig mot säker 

är ett par exempel på sådana motsatser som bygger upp värderingar. Dessa motsatser leder 

ofta till dilemman mellan olika tankesätt (Jansson, 2007) 

Normer fungerar som riktlinjer på vad som är rätt och vad som är fel, det är “osynliga” lagar 

på vad som anses vara korrekt att göra och hur en organisation styrs på bästa sätt. Normer 

används ofta också för att bestämma ett accepterat sätt att bete sig socialt. Värderingar och 

normer är i många fall väldigt svåra att separera på, att agera utifrån sina egna värderingar på 

en annan marknad skapar stora problem med att utföra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt 

(Jansson, 2007). 

3.2.1 Etableringsstrategi 

 

När ett företag eller en organisation ska etablera sig på en ny marknad så finns det fyra 

faktorer som måste tas i åtanke; entry mode, entry node, entry process och entry role. 

 

Vid en internationalisering så finns det två tillvägagångssätt, antingen genom mellanhänder så 

som agenter och distributörer eller genom att vara representativ i det 

exporterande/importerande landet, detta ofta genom ett dotterbolag. Exportera, utländska 

direktinvesteringar eller joint venture är exempel på alternativ du har vid en 

internationalisering. Stora företag med större tillgångar finner det oftast lättare att kunna vara 

representativa på den nya marknaden. 

 

Internationaliseringsprocessen består av två delar, en extern och en intern. Den externa tar 

hand om den geografiska spridningen på den internationella marknaden, den interna tar hand 



Ready, Set, India 

  

- 26 - 

  

om lika etableringar och etableringsstrategier i ett land. Det finns två olika sätt att få 

genomslag på en marknad, antingen så länkas företaget ihop med kunden direkt genom att 

forma en dyad, eller indirekt genom att etablera en triad och använda mellanhänder så som 

agenter och distributörer istället (Jansson, 2007).  

 

Själva etableringsprocessen handlar mycket om att svara på frågan hur relationer ska byggas 

upp i det lokala marknadsnätverket. Även här handlar det om dyader och triader, kulturell 

närhet är ett exempel på vad som kan påverka valet av etableringsmetod. En hög förståelse 

gör det lättare att representera företaget på plats medans en lägre förståelse oftast bidrar till en 

fördel med agenter och distributörer (Jansson, 2007).  

 

För att undvika problem vid en etablering på en ny marknad så gäller det att ha en bra 

kommunikation mellan alla parter, att utveckla dessa kommunikationer genom att lära sig och 

lyssna på personer som har större kunskap om den nya marknaden och ta dem i bekatning och 

utveckla dem (Montagliani & Giacalone, 1998).  

 

Företag går in på främmande marknader för att genomföra tre olika sorters roller: säljare, 

köpare och producent. Som köpare innebär det att köpaktiviteterna är internaliserade. Den 

ökade internationella handeln sker genom expansion till nya leverantörmarknader, detta 

antingen genom att ta bort den inhemska produktionen eller att byta från inhemska 

leverantörer till utländska. En anledning till varför en förflyttning av produktionen kan vara 

nödvändig är ett stort pristryck från utländska kunder, förflyttningen minskar risken att bli 

utbytt mot en billigare leverantör (Jansson, 2007). 

 

Att göra en lyckad etablering kan vara en fördel att se hur andra etableringar har gått till, vad 

har varit bra och dåligt. Det kan ge en bättre bas att stå på för att få en lyckad etablering och 

undvika en misslyckad etablering samtidigt som det ger en ökad förståelse om hur de skall gå 

tillväga (Johnson & Vahlne, 1977).  

 

3.3 Kulturell anpassning vid etablering 

Managers idag har väldigt mycket att tänka på. Då de ofta måste arbeta på olika områden 

samtidigt uppstår lätt kulturella krockar, kulturen där de jobbar samt kulturen av 

organisationen som anställt dem måste fungera tillsammans (Trompenaars & Hampden-

Turner, 2009). I kulturer så har ord som auktoritet, byråkrati och kreativitet helt olika 
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betydelser, bara för att orden används så kan betydelsen vara en helt annan, vilket är viktigt 

att förstå när de tas upp. Internationaliseringen som pågår runt om i världen bidrar till att en 

alltmer gemensam kultur uppstår.  

 

Schneider et al (2003) förklarar hur den kulturella anpassningen för företag följer en “U-

kurva” som består av tre olika faser. Det inledande steget består utav upprymdhet och 

optimism och benämns “smekmånaden”, steg två består av irritation och frustration och 

benämns “morgonen efter” och det sista och tredje steget innebär att du börjat anpassa dig till 

den nya miljön och benämns “lyckligt slut”. Tiden som det tar att ta sig igenom dessa steg 

beror på hur stora de kulturella skillnaderna är mellan hemlandet och värdlandet, avståndet 

och osäkerheten i jobb och dagsaktiviteterna är avgörande. Under processen i steg två 

uppkommer störst risk för att relationen misslyckas, under detta steg så övergår känslan från 

charmerande till frustrerande. I och med att arbetet mellan företagen ökar hela tiden så börjar 

skillnader både i personligt beteende och arbetsbeteende märkas, skillnaderna kan ofta 

komma som en överraskning och skapa många problem.  

 

Över tid så kommer justeringar till de kulturella problemen genom större kunskap om den 

lokala kulturen, språket och bättre sätt att arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål. 

Genom att detta sker så uppstår en mindre känsla av vi och dem, samhörigheten ökar 

(Schneider et al, 2003). 

 

 

“Research has found that European managers based in other European countries than their 

own reported less cultural interaction than those based in the United States or Asia.” 

 

(Schneider et al 2003, sid 189) 

 

Närhet både geografiskt och kulturellt ger mer stöd “hemifrån” och gör att mindre kulturell 

interaktion skapas. Ett stort problem som lätt uppstår vid affärer mellan två olika kulturer är 

att på ett bra sätt bestämma hur mycket som ska bevaras från det egna sättet att handla och hur 

mycket som ska tas in från den nya kulturen, ett tillstånd av “lagom” är det ultimata att finna 

då det inte är bra att stanna bakom stängda dörrar eller att fullt ut klimatisera sig med den nya 

kulturen. 
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3.3.1 Uppnå kulturell kompetens 

Kulturell kompetens nås med hjälp av tre ledord som även går under samlingsnamnet “de tre 

R:na”, erkänna, repektera och förena (Recognizing, Respecting och Reconciling) 

(Trompenaars & Hampden-Turner, 2009). Genom att gå igenom dessa tre faserna så uppnår 

företag en bättre förståelse för kulturen på den nya marknaden och möjligheterna för en 

lyckad affärsrelation ökar markant. Trompenaars & Woolliams (2006) förklarar att kultur är 

som en lök som består av olika lager som kan skalas av. Enligt lökmodellen så består det 

första och yttersta lagret utav saker som människor först och främst associerar med kultur, 

synliga saker så som kläder, mat och språk är exempel på dessa. Det andra lagret består av 

normer och värderingar som en organisation eller land har, vad är rätt och vad är fel samt vad 

människor i en specifik grupp värderar högt. Tredje och sista steget är det innersta skalet, 

detta steg består utav rutiner samt metoder som utvecklats genom vardagliga problem och 

dilemman som människorna möter (Trompenaars & Woolliams, 2006). 

 

3.3.1.1 Erkänna 

Saknas kunskap om kulturer så kan det få förödande effekter och det är inte alltid en säkerhet 

att ha läst på om en specifik kultur, antalet skillnader är så pass många att det är omöjligt att 

kunna få med alla (Trompenaars & Hampden-Turner, 2009). Ett systematiskt lärande gör att 

problem och falluckor blir lättare att undvika. Att förstå kulturen och sinnestillståndet både 

hos en själv men även hos befolkningen där du befinner dig är oerhört viktigt, då mängden 

med potentiella fel är så stor. Ett utav huvudmålen när det gäller tvärkulturell utbildning är att 

alltid få alla inblandade medvetna om att de alltid är involverade i en process, en process att 

sätta en mening på handlingar och saker de observerar. En viktig aspekt när kulturer 

observeras är att inte stirra sig blind på sin egen modell och anse att allt annat är fel, det är 

viktigt att kunna lära sig av andra och inte bara sträva efter att bevisa att alla andra teorier är 

fel. Isolera sig själv från värderingar hos en främmande kultur är fel, likheter och skillnader 

avgör tillsammans hur vi är (Trompenaars & Hampden-Turner, 2009). 

 

3.3.1.2 Respekt 

Ett första steg i att respektera kulturella skillnader är att leta efter situationer i sitt egna liv där 

vi skulle bete oss som en person från en annan kultur (Trompenaars & Hampden-Turner,  

2009). Genom att relatera till händelser i sitt egna liv blir det lättare att förstå att beteenden 

ofta bara är olika beroende på vilken situation de observeras i, detta tänkande gör att en 

negativ värdering av beteenden motverkas men även att en bättre förståelse för vad som 



Ready, Set, India 

  

- 29 - 

  

verkligen vill sägas skapas. Genom att förstå sin motparts avsikter och signalera att du har 

förståelse, detta är ett första steg mot en delad åsikt med din partner.  

 

Respekten mot en annan kultur och andra åsikter bildas lättast genom att förstå att de flesta 

kulturella skillnaderna finns inom oss själva, vi ser inte världen som den är utan vi ser den 

som vi själva är (Trompenaars & Woolliams, 2006). Problem kan uppstå när båda parter 

försöker att anpassa sig till sin motparts kultur, när båda parter börjar röra sig mot varandra så 

kan detta i sin tur skapa problem. Alla dessa aspekter rinner ner till att bevisa att det är viktigt 

att vi är oss själva, men att fortfarande kunna se hur andras perspektiv kan hjälpa ditt egna 

(Trompenaars & Hampden-Turner, 2009). 

 

3.3.1.3 Förena 

Det sista steget går ut på att förena skillnader. En förening av kulturella skillnader är viktigt 

då det är en bransch som ska skapa rikedom och värde, inte bara för oss själva utan för andra 

kulturer också (Trompenaars & Hampden-Turner, 2009). Förening av kulturer gör att risken 

för att enbart stödja stereotypiska vinklar av kulturer undviks.  Det finns tio steg som är 

användbara för att förena skillnader, här är några exempel på sådana: 

 

1. Teorin om komplementaritet, det finns inte en korrekt form utan det beror på hur vi 

uppfattar och mäter.    

2. Använda humor, genom humor uppmärksammas olika dilemman. Detta kan sedan leda till 

att signalera om en oväntad konflikt mellan två olika perspektiv. 

3. Kartlägga en kultursfär, kartan för att upptäcka dilemman är uppbyggd genom antingen 

intervjuer eller frågeformulär. 

4. Från substantiv till nuvarande particip och processer, att använda ett substantiv som en 

person eller plats kan bidra till svårigheter att beskriva ett dilemma på ett bra sätt.  

5. Språk och meta-språk, det finns en objektiv nivå och en meta nivå. Den objektiva nivån 

handlar om att saker är hopplösa medans meta nivån handlar om bestämdheten hos personen 

som ser.  

6. Ramar & sammanhang, tänka i ramar och sammanhang är väldigt användbart då den 

sistnämnda innehåller och begränsar bilden eller texten inom dem (Trompenaars & Hampden-

Turner, 2009). 
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3.4 Analys av kulturellt inflytande 

Kultur försöks ofta förstås genom att titta efter likheter och olikheter gentemot våra egna 

attributer. Vad som är viktigt att veta är att kulturella olikheter ofta står ut mer än kulturella 

likheter, dock är det oftast likheterna som är viktigast (Bradley, 2005). Detta fenomen hittas i 

de flesta kulturer och ses som något universellt, dock är detta något som inte borde förmodas 

finnas i alla länder. Humor är ett bra exempel, att skämta är något alla gör men humorn i olika 

länder kan skilja sig markant. Företag som försöker hitta en global marknadsföringsstrategi 

letar ofta efter en global strategi för att uppnå detta, som i sin tur leder till en standardisering. 

Det är väldigt viktigt att företagen är försiktiga med att bestämma vad som är universellt och 

vad som är unikt för varje kultur, vissa delar i marknadsföringen kan standardiseras medans 

andra inte fungerar. 

 

3.4.1 Kulturella nivåanalysen 

Den kulturella nivå analysen av den kulturella miljön innehåller undersökningar på 

variabiliteten, komplexiteten, kulturell fientlighet, olikheter och ömsesidigt tänkande. Genom 

att kolla på dessa faktorer så kommer influenser inom kulturer att identifieras (Bradley, 2005). 

Utifrån “Cultural-level analysis” modellen så beskriver Bradley (2005) de två nästa stegen 

som influenser inom kulturer och influenser bland kulturer. 
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Figur ett: Kulturell – Nivå Analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Källa: Bradley, 2005) 

 

3.4.1.1 Influenser inom kulturer 

Influenser inom kulturer påverkas utav kulturell variabilitet, kulturell komplexitet och 

kulturell fientlighet. 

 

Kulturell variabilitet hänför till den sociala organisationen och hur människor relaterar till 

varandra, även hur aktiviteter organiseras för att uppnå bästa resultat. Sociala klasser kan se 

väldigt olika ut från kultur till kultur, detta kan i sin tur påverka köpbeteendet hos 

befolkningen gällande produkter så som mat och hemprodukter (Bradley, 2005). Den sociala 

rörligheten är en viktig aspekt. Den övre klassen i ett samhälle har ofta mer likheter med 

andra kulturer, medelklassen är mer anpassad till att koppla till “kulturell låning”. Den lägre 

klassen har större sannolikhet att vara kulturellt bundna, inte ha någon speciell kunskap om 

andra kulturer. Över och medelklassen avgör därmed om ett land är potentiella köpare av 

utländska produkter, desto större över och medelklassen är desto större är chansen att landet 

importerar produkter och tjänster. Familjerollen och kvinnorollen är två andra aspekter som 

kan skilja sig väldigt mycket mellan olika kulturer. Utbildningsnivån i ett land kan ge 
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indikationer på hur bra kunskapen är om kulturer, högutbildade tenderar även att söka mer 

information innan de köper något. Framgångsrika företag som finns på den internationella 

marknaden försöker att söka information om utbildningssystemet, detta för att se för vilka det 

är tillgängligt och hur de lärt ut kulturella värderingar. För att på bästa sätt kunna hantera 

snabba ändringar förklarar Bradley (2005) hur viktigt det är att ha öppna kanaler för 

information, decentraliserat beslutsfattande och bra lokal expertis. 

 

Kulturell komplexitet visar till vilken grad förståelsen för förhållanden inom kulturer beror på 

om den är satt i rätt sammanhang. Det finns två olika sorters kulturer, “high context” och ”low 

context”. I den hög kontextuella kulturen så är människors beteende ofta dolt eller 

underförstått, medans i den låg kontextuella kulturen så är det istället väldigt öppet och 

tydligt. En utomståendes förståelse och förmåga att kunna kommunicera på ett bra sätt beror 

mycket på hur kulturen ställer sig till “tyst språk” och “gömda dimensioner” (Bradley, 2005). 

I låg kontext kulturer så är det färre distinktioner mellan innestående och utomstående, 

förändringar sker enkelt och snabbt. Den högkontextuella kulturen som är vanlig att se i delar 

av Asien så är det helt tvärtom, kulturella mönster är långlivade och svåra att ändra samt att 

mycket är väldigt dolt och underförstått (Bradley, 2005). När det gäller kommunikation så är 

den väldigt påverkad av kontexten. I högkontextuell kommunikation så är mycket 

internaliserat medans lågkontextuell kommunikation inte är det. Ett par exempel på skillnader 

mellan dessa två kontexter; 

 Mat och ätvanor: Något som är nödvändigt, snabbmat i lågkontextuell kultur medans i 

en högkontextuell kultur är måltiden mer som en social händelse. 

 Tidmedvetenhet: Punktlighet och en tanke om att tid är lika med pengar är åsikter som 

hittas i en lågkontextuell kultur medans i en högkontextuell så hittar du en mer 

flexibilitet och tid är lika med förhållanden (Bradley, 2005). 

 

En kultur kan vara antingen frikostig och godartad eller så kan den vara illvillig och 

intolerant. I den sistnämnda hittas de stora problemföretagen, förhållanden i kulturen hotar 

företagets mål. En kulturell fientlighet innebär att företag får det svårare att införskaffa 

råmaterial, kapital och personal t.ex. även försäljning av produkter och service kan påverkas 

(Bradley, 2005). 
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3.4.1.2 Influenser mellan kulturer 

När influenser mellan kulturer undersöks så måste chefen bestämma omfattningen av kulturell 

olikhet och graden av kulturell likhet som existerar i olika marknader. Chefen måste även 

bedöma ömsesidigt beroende mellan marknader (Bradley, 2005).  

 

Kulturer som företag arbetar i kan sträcka sig från att vara relativt homogen till att vara 

extremt heterogen. En ökad heterogenitet innebär att företag måste titta på fler aspekter innan 

de tar sina beslut. Ömsesidigt beroende av kulturer fungerar genom kontakt, framgångar inom 

kommunikation och transport, tillväxt eller ekonomiskt utbyte mellan kulturer är två exempel 

på saker som ökar volymen av transaktioner mellan olika kulturer. Inom och emellan kulturer 

är det möjligt att hitta både höga och låga uttryck av varje dimension (Bradley, 2005). 

 

 

3.5 Sammanfattning 

Hur påverkar kulturella skillnader företagets etablering i Indien? 

 Hofstedes modell kring en marknads utseende baserat på fem olika dimensioner, 

individualism mot kollektivism, stort mot litet maktavstånd, starkt mot svagt 

osäkerhetsundvikande, maskulinitet mot femininitet och långsiktigt mot kortsiktigt 

tänkande. Befolkningen i ett land har en tendens att agera på liknande sätt, det finns ett 

beteende som är korrekt. Värderingar bygger upp människors mentalitet, denna 

mentalitet påverkar sedan i sin tur ett lands mentalitet. Ekonomiska beslut och även 

andra beslut är inbäddade i sociala relationer, besluten baseras och grundas på 

ekonomisk och social bakgrund. Normer, osynliga lagar, som ofta sätter riktlinjer på 

vad som är rätt och vad som är fel, normer och värderingar är väldigt svåra att separera 

på. Begrepp som entry mode, entry node, entry process och entry role ger svar på 

frågor om t.ex. etableringen, kommer den ske genom mellanhänder eller genom att 

själva vara representativa på den nya marknaden. Vad som kommer att hållas internt 

respektive externt tas även de upp här. 
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Hur anpassar sig företag till kulturella skillnader på en utländsk marknad? 

 Kultur är något som särskiljer den ena från den andra, följer inte andra människor sitt 

egna beteende så uppstår en viss förvåning. Kulturer finns inte bara mellan länder utan 

också från familj till familj, referensramarna kan variera och beskriva vad som är rätt 

och fel på helt olika sätt. Kulturkrockar uppstår lätt när skillnaderna blir för stora, t.ex. 

resor eller expansion av företag till främmande kulturer framkallar dessa krockar. En 

kultur uppstår genom att människor skapar en slags samsyn på hur samhället fungerar 

på bästa sätt, påverkan på kulturer kommer ofta ifrån klimatet. 

 

 Kultur påverkar företagsrelationer i högsta grad, chefer och ledningar har idag mycket 

att göra när de jobbar inom olika kulturer samtidigt. I kulturer så har ofta ord som t.ex. 

auktoritet och byråkrati väldigt olika betydelser, detta påverkar självklart hur företags 

tankesätt måste vara. En annan aspekt som är viktig att titta på är vilken betydelse ett 

specifikt fenomen har i en kultur, McDonalds t.ex. har en helt annan betydelse för 

befolkningen i Indien än vad vi i västvärlden har. Exempel som kvinnosyn är också en 

annan del av kulturen som skiljer Sverige och Indien, det är viktigt att känna till 

skillnaderna för att kulturen ska kunna främja ditt företagsförhållande. 

 

 För att få en bättre förståelse för en ny kultur kan den kulturella nivåanalysen 

användas, genom denna modell tas t.ex. variabilitet, olikheter och ömsesidigt tänkande 

upp.  Både influenser inom och mellan kulturer tas upp. Influenser inom kulturer tar 

upp aspekter så som variabilitet i den sociala organisationen, hur människor relaterar 

till varandra. Den kulturella komplexiteten visar förståelsen för förhållanden inom 

kulturer, här finns det lågkontextuella och högkontextuella kulturer som har väldigt 

olika perspektiv på kultur. Influenser mellan kulturer handlar om att kolla på både 

likheter och olikheter mellan kulturer, heterogenitet och homogenitet är två aspekter 

som är viktiga. 

 

 För att få förståelse för en ny kultur är likheter och olikheter mot din egen kultur 

väldigt väsentliga att titta på, olikheterna är oftast lättare att se än likheterna. En utav 

de viktigaste aspekterna att titta på för att förstå hur andra kulturer fungerar är vad som 

är universellt och vad som är unikt för var och en. Att skämta är universellt men 

humorn kan skilja sig väldigt mycket från kultur till kultur, företag försöker ofta hitta 
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en global marknadsföringsstrategi. Genom att hitta ett sätt att standardisera blir det 

lättare för företaget, men det är viktigt att kunna separera det som kan standardiseras 

med det som är unikt, ibland kan vissa delar standardiseras medans andra inte går att 

underlätta på detta sätt. 

 

 Den kulturella anpassningen kan förklaras genom att titta på en U-kurva i tre steg. I 

det första steget infinns upprymdhet och optimism över den nya kontakten, benämns 

”the honeymoon”. I steg två finns en känsla av irritation och frustration och kallas ”the 

morning after”, här har du börjat inse vilka svårigheter och problem som existerar. Det 

tredje och sista steget kallas ”happily ever after”, här börjar en anpassning till den nya 

miljön att ta form och problem börjar förbises och istället ses som möjligheter. Under 

tiden så kommer mer och mer information in och en större kunskap om den lokala 

kulturen skapas, det blir lättare att uppnå gemensamma mål. Samhörigheten ökar och 

vi och dem känslan minskar. Genom att använda de tre R:na, recognizing, respecting 

och reconciling, kan vi även då se hur en kulturell anpassning ser ut, det visar även på 

hur din kulturella kompetens har utvecklats. Dessa tre steg visar på hur ett företag får 

en bättre förståelse för en ny kultur. Först uppmärksammas en kulturell skillnad, efter 

en viss tid uppstår en respekt för att tankesätten skiljs åt, för att till sist acceptera 

skillnaden och förena dem. 
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4. Empiri 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera den data som vi har samlat in från intervjuer och från 

dessa sammanställa svaren. Utifrån svaren kommer vi få svar på de frågor vi har ställt och 

vilken skillnad det är mellan olika företag och dess erfarenhet och kunskap om kulturen i 

Indien och skillnaden mellan svensk och indisk kultur. 

 

4.1 Sweden-India Business Council 

Sweden-India Business Council är för många förstahandsvalet för växande affärer mellan 

Sverige och Indien. Organisationen etablerades i maj 2003 och lägger ständigt till nya företag, 

stora som små. Varje år så anordnar de cirka 15 olika events för sina medlemmar, där 

diskussioner förs och tankar delas. Sweden-India Business Councils mål är att öka kunskapen 

om Indien hos företag och ge tillgång till stora affärsnätverk. Intervjun gjorde med 

generalsekreteraren Robin Sukiha. I intervjun med Sukhia så kom mycket intressant 

information fram, hans kunskap var väldigt stor och omfattande. Generella tankar kring kultur 

tillsammans med problem och olika modeller togs upp och besvarades. Han börjar med att 

förklara sin syn på vad kultur egentligen är. Kultur handlar om hur vi lever våra liv och hur vi 

förmår oss att kommunicera med andra individer, värderingar, attityder och tro grundas även 

de på våra kulturella referenser. Angående variationen med kulturella problem beroende på 

vilken samhällsklass de tillhör så förklarar Sukhia att det existerar i stor grad i Indien. 

Beroende på hur mycket exponering en samhällsklass har mot omvärlden och i vilka miljöer 

de befinner sig i så får de olika grader av kulturell interaktion, en stor exponering och en miljö 

med kulturella olikheter bidrar givetvis till en lättare anpassning.  

 

4.1.1 Kulturella skillnader och positiva samt negativa effekter av dessa 

 

Gällande synliga och osynliga skillnader i kulturen så är det stor skillnad mellan Sverige och 

Indien. Synliga skillnader kan vara t.ex. klädseln, indierna är väldigt formella medan vi från 

Sverige upplever det som ett väldigt varmt klimat och därför klär ner oss. Problemet att 

kvinnor inte “täcker” de rätta delarna är lätt att komma i kontakt med, i Indien är det axlar 

som oftast täcks. Osynliga, som ofta bidrar till större problem att identifiera, kan vara saker 

som hur tid hanteras, möteskultur, att få mycket samtal och ständigt vara tillgänglig via sin 

mobiltelefon ses som status samt ledarstrukturen där ett hierarkiskt styrt Indien möter ett 
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väldigt decentraliserat Sverige. Sukhia berättar även att det största problemet med att 

genomföra en bra affär i Indien ofta har att göra med just ledarstrukturen, hierarkin är väldigt 

ovant för oss och även synen på kvalitet spelar in en stor roll.  

 

Det finns otaliga nackdelar med att göra affärer i Indien, saker som försvårar och ställer till 

det. Att alltid ha kontakt med den beslutsfattande personen hos motparten är väldigt viktigt, 

vilket inte alltid är så lätt att ta reda på i början. I och med alla problem som Indien haft 

tidigare så har de en helt annan uppfattning vad som är viktigt gällande produktion av 

produkter, deras fattigdom har gjort att billiga produkter tas fram som alla har råd med, att det 

ska vara den bästa produkten är inget som funderas över. Byråkratin är ett annat stort problem 

i Indien, ur detta föds sedan korruption som genomsyrar hela samhället. Vanan att alltid betala 

mindre pengar, för t.ex. elektricitet, gör att det uppstår ett generellt beteende.  

 

Gällande möten och träffar med andra företag så är det väldigt viktigt att motparten är väl 

förberedd, speciellt om du haft kontakt med en lägre tjänsteman. Överraskningar ska absolut 

inte tas upp på möten, allt ska vara planerat och förklarat innan. Från första gången du nämner 

mötet och framtill det egentliga mötet är det även viktigt att ständigt påminna, 

framförhållning är väldigt svenskt och gäller inte i Indien. Information är ett väldigt känsligt 

ämne i Indien, det är inget de delar med sig utav. Var och en sköter sitt. Sukhia förklarar även 

att indier har väldigt svårt att ta ett nej, de är väldigt ihärdiga. Han avslutar nackdelarna med 

att berätta att konkurrensen i Indien är mycket hårdare än i Sverige, sitter en indier i ett möte 

med en VD så har det med stor säkerhet varit en lång väg dit.  

 

Trots de många nackdelarna så finns det självklart fördelar också börjar Sukhia, att 

kommunicera i Indien är inge större problem för ett svenskt företag då affärsspråket är 

engelska. Indier är även väldigt målinriktade och vill alltid göra så bra de kan ifrån sig, detta 

kombinerat med deras nyfikenhet och deras intresse för teknologi gör en väldigt bra 

arbetspartner. Något som är väldigt svårt att få att fungera till en början är indiernas beredskap 

att arbeta självständigt, på grund av deras hierarkiska ledarstil under indiskt ledarskap är de 

väldigt vana att bli tillsagda vad de ska göra. Men positivt är att efter en 6-7 månaders 

samarbete och under svenskt ledarskap så har de oftast kommit in i vårt tänkande, efter detta 

så blir bara samarbetet bättre och bättre. Indier har en väldigt stark familjekänsla, vilket 

innebär att många beslut tas med familjen. I och med dessa beslut så finns det en god chans att 

hierarkin bryts ner förklarar Sukhia, vilket i sin tur skulle göra att Sverige och Indien kommer 
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närmare varandra. Han avslutar även med att nämna att vår svenska ödmjukhet fungerar väl i 

Indien, en bra stämning uppstår och att umgås är inga problem alls.  

 

Sukhia förklarar att de sociala skillnaderna inte behöver bli så pass stora som vi får det att se 

ut som, allt handlar om att sätta det i rätt perspektiv. Folkmängden skiljer sig markant och i 

Indien finns det cirka 40 miljoner människor som har samma köpkraft och även bättre 

köpkraft än oss i Sverige. Detta bidrar till stora möjligheter. Det starkaste vapnet vi har när vi 

gör affärer i Indien är att visa respekt mot våra medarbetare, det är något som ofta saknas i 

Indien. Även att de är just medarbetare och inte underlydande. Betydelsen av olika produkter 

kan variera stort, ett visst värde och tro sätts till produkten. Detta är något som syns väl i 

Indien men väldigt sällan i Sverige, vid högtider är ett undantag. Religiösa värden är också 

något som skiljer länderna åt, Sverige är inte speciellt religiöst inriktat. Vi svenskar är väldigt 

stolta över våra egna produkter, produkter skapas efter vår nationella identitet. 

 

4.1.2 Kulturell  anpassning och påverkan 

Sukhia förklarar att indier ofta har det svårare att anpassa sig i Sverige, än vad svenskar har i 

Indien. De två första stegen tar ungefär ett år i Indien medans det i Sverige tar cirka två år 

istället, allt beror på hur väl förberedd du är när du kommer dit. Kurser i kulturella skillnader 

är en bra lösning på problem med förståelse om skillnader bland olika kulturer, gäller att alla 

är förberedda. Lätt att etableringen inte går som planerat då någon utav parterna inte trivs, 

detta kan motverkas genom att tillsammans gå på kurser inom kulturella skillnader. Sukhia 

går igenom recognizing, respecting och reconciling steg för steg. Det första steget, 

recognizing, går betydligt mycket fortare om du har förståelse för att den frustration som 

uppstår beror på att saker görs annorlunda på olika marknader. Desto mer personen eller 

företaget i fråga försöker lära sig, desto snabbare går etableringen och anpassningen. 

Återkoppling fås mycket fortare om du är aktiv på marknaden, är du hemma i Sverige finns 

det risk att du inte får någon återkoppling alls. Att lära sig respektera en främmande kultur är 

något som Sukhia tror kommer automatiskt, även fast att en full förståelse saknas i många fall 

så krävs det en viss respekt för hur ett land fungerar. Reconciling är något som uppnås när en 

“jaja, this is India” känsla uppnås, du accepterar skillnaderna och lär dig arbeta och leva med 

dem.  

 

I Indien finns en väldigt stark priskänslighet, när varor köps handlar det till största sannolikhet 

om priset, istället för kvalitén t.ex. Som ett exempel tar han upp “Schampocaset”, 600 
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miljoner människor har inte råd att köpa en schampoflaska i Indien, problemet löstes genom 

att börja sälja engångsförpackningarna som brukar användas som prover i vanliga fall. I 

Indien handlar mycket om att handla kortsiktigt, enbart det du behöver just nu. Det finns en 

marknad för det mesta, men priset är det som konsumenten baseras sitt köp mest på. 

 

4.2 Industrilås i Nässjö AB 

Genomförde en telefonintervju med Fredrik Mölzer som är VD på Industrilås AB i Nässjö. 

Företaget tillverkar t.ex. 90 graders-lås, spanjoletthandtag, reglar och kantskydd. Dessa delar 

säljs sedan till olika företag inom elektronik, telekom och bilindustrin för att nämna ett par 

exempel. Industrilås AB har idag en avdelning i Indien och Mölzer var snäll och tog sig tid att 

besvara våra frågor om hur deras etablering såg ut och vad han tycker om den indiska 

marknaden. För Mölzer så står kultur för hur människor förhåller sig till varandra, det finns 

väldigt många olika värderingar och sätt att se på aspekter så som etik och moral. Allt detta 

flyter samman i olika sätt att förhålla sig till sin omvärld.  

 

4.2.1 Etableringsprocessen och förutsättningarna för en etablering i Indien 

Komplexitet samt fientlighet mellan kulturer är inte så utbrett som det kan verka. Indier är 

väldigt respektfulla och accepterar att vi västerlänningar beter oss annorlunda. Kulturell 

fientlighet är inget som märks på samma sätt som i många andra kulturer, ofta kan det uppstå 

en känsla av en kulturell överlägsenhet, i Indien är detta dock inget problem. Som exempel är 

både länder i mellanöstern och även Kina betydligt svårare att förhålla sig till. 

 

Angående individualism mot kollektivism så finns det två sidor av myntet och är därför 

väldigt svårt att svara på. Det infinner sig en viss respekt av att en specifik individ kan vara 

med och förändra, men historiskt sätt så ska individen se sin plats i kollektivet. Gentemot 

Sverige är det stora skillnader gällande detta. Egoismen är inte alls lika stor i Indien som den 

många gånger kan vara i Sverige, kollektivet är det viktiga. Maktavståndet i Indien är oerhört 

stort, ett fenomen som är typiskt för hela Asien. Att som chef föra en dialog med en anställd 

är inget som ses som en möjlighet, chefen bestämmer vad den anställda ska göra, punkt slut. 

De anställda är helt inställda på detta arbetssätt och förväntar sig inget annat, därför uppstår 

det lätt en förvirring om du ger anställda indier för stor frihet. Om en lägre anställd ska ta ett 

beslut så måste det alltid godkännas av dennes chef först, det är därför det är väldigt viktigt att 

ha kontakt med rätt person om man vill komma någonstans med sina affärer. Skillnaden 
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mellan man och kvinna är inte speciellt stor, i jämförelse med Sverige kan det skilja lite men 

kvinnan är respekterad i det indiska samhället. En jämförelse kan göras med hur kvinnan 

behandlas i den arabiska världen samt afrikanska länder. Mannen och kvinnan har olika roller 

i samhället men ingen ojämlikhet på det viset som syns i många andra länder. I Indien är det 

ofta ett långsiktigt planerande som syns, de är inte rädda att binda sig till kontrakt som löper 

under en längre tid. Att planera över en lång tid kan ofta vara något de inte är speciellt duktiga 

på, men planen är ofta att ha ett långsiktigt förhållande. 

 

Mölzer avslutar med att förklara hur de till en början försökte att använda sig utav 

mellanhänder i Indien, vilket för ett litet företag är både billigare och enklare. Det visade sig 

att detta inte fungerade särskilt bra och idag har de egna säljare och ser en framgång som är 

mycket bättre. De har skapat ett eget namn på marknaden, egna kanaler och är på så sätt på 

gränsen att kunna leta efter egna återförsäljare i vissa områden. På lång sikt är det bättre att 

sköta det mesta själv på marknaden, att vara representativ. Det är en längre väg att ta men i 

misstag finns det alltid lärdom och slutresultatet blir att du har kontroll över situationen. 

 

4.2.2 Kulturella skillnader och dess påverkan 

Kulturella problem som varierar mellan olika klasser i samhället är inte något som uppfattats 

speciellt mycket utav, den stora skillnaden kan vara hur mycket kunskap de har om deras 

omvärld. Den övre klassen har ofta en bättre kunskap i engelska och är lättare att konversera 

och göra affärer med, att göra sig förstådd på ett bra sätt är väldigt viktigt. Kunskap och 

förståelse om andra kulturer är även det en viktig aspekt, den undre klassen kan ofta ha en 

sämre uppfattning om omvärlden vilket resulterar i en sämre kommunikation och problem 

med att kunna få en bra kontakt mellan säljare och potentiell köpare. Mellan synliga och 

osynliga kulturella skillnader så är de synliga givetvis lättare att handskas med de är även 

lättare att anpassa sig till. De osynliga problemen, i form av värderingar och sätt att handla på, 

ställer till betydligt större problem, de är svårare att se till en början. Människor i samma 

kultur kan fortfarande ha olika uppfattningar om saker och ting, vad som är rätt och fel i 

specifika situationer kan variera. Efter ett möte kan t.ex. en inblandad ha en uppfattning om 

vad nästa steg bör vara medans en annan har en helt annan uppfattning, detta ställer till stora 

problem och är ett bra exempel på att osynliga skillnader ofta är svårare att hantera.  

 

Skillnader mellan Sverige och Indien finns det många utav, det som skiljer sig mest är 

affärskulturen. I Indien är det viktigt att förstå att det “högsta hönset”, personen som äger eller 
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driver företaget alltid är den som tar beslut, det är därför väldigt viktigt att alltid ha kontakt 

med den högst uppsatta individen för att få en fungerande affärsrelation. Sverige är väldigt 

annorlunda när det gäller besluttagande, en duktig inköpare anses ofta kunna ta egna beslut 

utan att ha företagets VD närvarande, så länge besluten ligger i linje med företagets intresse. 

Chansen att absolut ingenting händer i en affär är väldigt stor om du inte kommer i kontakt 

med rätt person i Indien, så se alltid till att kolla upp vem du ska prata med från början. De 

sociala skillnaderna är även de något som påverkar mycket och de är naturligtvis väldigt stora 

skillnader här mellan Sverige och Indien. Kunskapsnivån i Indien kan skilja sig markant från 

person till person, detta kan i många fall vara svårt att förstå för oss svenskar till en början. 

Under en affärsuppgörelse finns det en stor sannolikhet att du kommer träffa på både 

intelligenta och världsvana människor samt enklare och mindre världsvana individer, krävs att 

veta hur du ska bemöta dem på rätt sätt och att du anpassar dig på rätt sätt. I Sverige finns det 

en högre lägstanivå på förståelse om hur en affär ska genomföras, i Indien infinner sig inte 

detta på samma sätt. Grundförståelsen är sämre i Indien än vad den är i Sverige.  

 

Att ha en förståelse för vad en specifik produkt har för betydelse i Indien är väldigt viktigt, 

speciellt för oss berättar Mölzer. Viktigt att ha förståelse för vilket eller vilka problem som 

kunden försöker lösa med dina produkter, du agerar som en problemlösare för kunden genom 

dina produkter. Här spelar den specifika personens bakgrund och kultur in en stor roll. 

Kundens resonemang kring produkten är väldigt viktigt att ha förståelse för, vill de ha en 

billig produkt eller vill de ha en produkt som är mer internationellt slagkraftig och av högre 

klass. Variationen av kundens behov och önskemål kan vara väldigt stora, det är viktigt att ha 

förståelse för det. I många fall är de villiga att betala mer, allt beror på hur du för diskussionen 

med dem och att du tar med rätt saker, saker som har värde för kunden. Du måste sälja dig på 

rätt sätt. Det är inga större skillnader gällande detta i Sverige, mekanismerna är desamma. 

Anledningen att vi ser stora skillnader är att vi är vana vid den svenska marknaden men inte 

den indiska. Att veta vad som driver en potentiell kund är viktigt att komma underfund med. 

4.2.3 Den kulturella anpassningen 

Två år rätt normalt för att ta sig till steg tre, detta beror givetvis på om du är öppen och redo 

för den nya marknaden annars kan det ta längre tid. Du kan gå ifrån att vara nyfiken på den 

nya marknaden för att sedan övergå till en ilska för att det inte händer någonting, efter ett tag 

så uppstår en förståelse och uppskattning om hur befolkningen i Indien förhåller sig. Allt 

handlar om att vara väl förberedd på vad det är du ger dig in på. Mölzer förklarar att upptäcka 

och respektera skillnaderna ofta är ganska lätt att komma underfund med. Att sedan kunna 
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knyta ihop säcken och börja förena sig själv med skillnaderna är det som tar längst tid och 

kräver mest arbete med.  

 

Skillnaderna i marknadsföring i Sverige och Indien varierar rätt stort, Mölzer berättar hur han 

själv känner ett moment av kaos i Indien. Industrilås AB arbetar med B2B vilket innebär att 

de måste resa runt mycket för att komma i kontakt med deras kunder, infrastrukturen i landet 

gör att momentet att hitta kunder ofta blir komplicerat och tidskrävande. Att göra på det här 

sättet är en bra strategi, nackdelen är att det ofta tar betydligt mycket längre tid än vad de gör i 

Sverige och andra mindre länder. När du först anländer till Indien så bemöts du på ett väldigt 

bra sätt, befolkningen tar emot dig på ett genuint, trevligt och respektfullt sätt. De är väldigt 

intresserade och nyfikna och både pratar och lyssnar på vad vi har att säga. Det är en väldigt 

stor skillnad på att resa runt i Indien jämfört med länder som USA och Tyskland, en 

befolkning på 1,2 miljarder ingiver en stor respekt. Då Industrilås AB är ett relativt litet 

företag så försvårar det att kontrollera ett stort land som Indien, mindre länder som t.ex. 

Belgien är avsevärt mycket lättare att kunna kontrollera. För tillfället har de fyra anställda i 

Indien som är en väldigt liten siffra för en så pass stor marknad, i ett litet land som Belgien 

har de två anställda vilket får fyra stycken i Indien att verka väldigt få. Personliga relationer är 

väldigt viktigt men också väldigt svårt i den situation vi befinner oss i idag.  

 

4.3 Volvo Lastvagnar AB 

Vi genomförde en telefonintervju med Ulf Nordqvist som har en lång historia på Volvo 

lastvagnar, idag är han chef för affärsutveckling. Volvo byggde sin första lastbil år 1928 och 

har över 80 år i branschen. Idag är de en utav världens största tillverkare utav tunga lastbilar 

och de har lösningar för transport för kunder över hela världen. Nordqvist berättar på ett 

väldigt intressant sätt hur han tycker att kultur bör definieras, han ser kultur som det fenomen 

som gör det intressant att göra affärer och träffa människor. Indien har väldigt många olika 

grupperingar, både ekonomiska och religiösa. Vilken utav dessa grupperingar du kommer i 

kontakt med beror helt på vad du arbetar med. Det indiska samhället bör inte delas upp i över 

och underklass, det är helt enkelt bara olika grupper i samhället. Detta gör att de har olika 

referenser, värderingar samt olika sätt att se på frågor. Dessa faktorer gör att det självklart 

uppstår en stor skillnad beroende på vem du gör affärer med i ett så pass stort land som 

Indien, de exponeras olika mycket för främmande kulturer.   
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4.3.1 Etableringsprocessen och förutsättningarna för en etablering i Indien 

Komplexitet är något som syns väldigt väl i Indien, antalet starka grupper med egna 

värderingar och kulturer bidrar mycket till detta. De olika grupperna måste ibland arbetas med 

på helt olika sätt för att nå framgång. Gällande kulturell fientlighet så är det inget som 

utmärks i Indien mer än någon annanstans, landets storlek kan dock ibland få det att verka 

som det. Frekvensen blir högre och kan få större konsekvenser. Ömsesidigt tänkande finns i 

olika detaljfrågor, samtidigt finns det frågor som skiljer sig väldigt mycket där vi har helt 

olika referenser. 

 

Nordqvist beskriver Indien som ett väldigt kollektivistiskt samhälle, dock ska det tilläggas att 

det finns grupperingar som blir alltmer västerländska och därmed mer individualistiska. I 

själva grunden är Indien dock ett kollektivt samhälle. Maktavståndet är givetvis väldigt stort i 

ett land av Indiens storlek, chef och anställd står väldigt långt ifrån varandra. Angående 

situationen mellan kvinnor och män så beror det helt och hållet på i vilket område du befinner 

dig i, det finns både områden som är matriarkaliska och patriarkaliska. Det finns många högt 

uppsatta kvinnor både inom industrin och politiken men detta kan skifta väldigt mycket från 

klass till klass, i en lägre klass kan kvinnan istället vara väldigt lågt stående. Indien så som i 

Sverige strävar efter långsiktiga relationer, byggs en bra relation upp så blir den ofta väldigt 

starkt förankrad. Däremot när det gäller affärer så är de ofta mer kortsiktiga än vad vi i 

Sverige är, de försöker hitta en lönsamhet på sina investeringar. Men trots detta så påstår Ulf 

att relationer är väldigt viktiga i Indien.  

 

Nordqvist fortsätter med att förklara att det är mycket bättre att vara representerad på 

marknaden och att försöka undvika mellanhänder utav olika slag. Detta är inget som är 

specifikt för just Indien utan det går att applicera överallt. Indien är dock specifikt på det viset 

att det finns vissa områden som etablering inte är möjlig i, på grund av lagstiftningen. I dessa 

områden får du inte äga bolag utan du får bara ha minoritetsinvesteringar. Med en 

representation på plats så får du en bättre insyn och påverkan på ditt företag. Relationer byggs 

i Indien genom att spendera din tid väl med de personer som verkligen betyder något, de som 

du vill bygga en relation med. Det gäller att vara lyhörd för vad de är intresserade av och vilka 

värderingar de har, att komma i nivå med varandra underlättar mycket. Även att kunna lära 

sig användbara språk är att föredra, det är dock inget som är absolut nödvändigt då de har 

engelska som affärsspråk.     
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4.3.2 Kulturella skillnader och dess påverkan  

De osynliga skillnaderna är självklart de svåraste, du märker dem oftast inte förren du hamnat 

mitt i dem. I många situationer så är det väldigt många osynliga skillnader mellan kulturer, det 

gäller att du har en känsla för dessa. I väldigt många fall så är det här utlänningar faller, de går 

in och tittar på hudfärg, språk och olika valutor. Efter att enbart ha tittat på dessa faktorer så 

tror du sedan att du har full koll på läget, vilket självklart inte är fallet. Eget management 

skaffas och en känsla av att det ska gå att “ratta” och klara ut själv uppstår. Detta är något som 

är väldigt viktigt att undvika. Sverige och Indien har väldigt stora skillnader när det kommer 

till att göra affärer i respektive land, de har olika kulturer och olika förutsättningar när det 

gäller konkurens. Detta gäller inte bara mellan Sverige och Indien, i affärer mellan t.ex. 

Sverige och Kina, Japan och Ryssland gäller samma principer. Att ha en förberedelse på att 

det är olika aspekter som måste uppmärksammas i olika länder är det viktigaste, det varierar 

stort från land till land. 

 

De sociala skillnaderna i Indien är självklart väldigt stora, med Indiens storlek som land blir 

detta ännu svårare. Allt beror på vilken typ av affär som genomförs och i vilken affärsgrupp. 

Vi svenskar har ofta svårt att förstå hur pass mångfacetterat Indien verkligen är. Skillnaderna 

blir relativt enkla att ta in om du är öppen mot den nya kulturen och hur den ser ut. När det 

gäller skillnaden på en produkts betydelse mellan kulturer så beror det helt på vilken sorts 

produkt det handlar om, även hur samhället fungerar. Vissa produkter som vi använder oss 

utav dagligen behövs inte ens i Indien, väldigt viktigt att tänka över innan en introduktion av 

en ny produkt. Mognadsgraden är något som kan påverka om en produkt behövs eller inte, hur 

långt i utvecklingen har de kommit måste du fråga dig. Nordqvist berättar om ett klassiskt 

misstag som många gör när de ska lansera en ny produkt på en ny marknad. Du kommer till 

ett nytt land med en ny produkt och försöker sedan få in den produkten i en helt annan kultur, 

när detta inte fungerar så blir många väldigt förvånade. Mycket beror på vilken mognadsgrad 

de har och hur infrastrukturen ser ut. Kompetensnivån och olika konkurrenter kan också 

påverka, det kan uppstå svårigheter att motivera kunden att köpa din produkt med de specifika 

skillnaderna som den har, produktens fördelar matchar inte levnadssättet på den nya 

marknaden. 

 

4.3.3 Den kulturella anpassningen  

Anpassningskurvan i Indien ser ut som många andra länder i Asien, först infinner du dig i tre 

månader utav optimism för att sedan följas av ett år utav frustration. Efter detta så börjar en 
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förståelse mer och mer synas. Skiljer sig inte speciellt mycket från andra länder, Indien är ett 

relativt lätt land att arbeta i. Det som är viktigast förklarar Nordqvist är att vara vaken för att 

det finns andra grundförutsättningar. Viktigt att vara ödmjuk samtidigt som du använder alla 

dina sinnen för att lyssna, titta och känna. Det gäller att gå in på marknaden med en vilja att ta 

till sig nya saker, vilket gäller för alla nya marknader. Du ska inte göra Indien svårare än vad 

det egentligen är.  

 

Hur du ska marknadsföra dig beror helt på vilken produkt det handlar om. En produkt kan 

vara helt problemfri medans en annan har en helt egen historik. Det globala tänket kan 

motverkas genom att det finns många lokala konkurrenter på marknaden, vilket gör att du 

måste anpassa dig mer till den lokala kulturen och parera den. Produktegenskaper, 

prissättning och kommunikation är segment som alla tre påverkar väldigt mycket. Det finns 

ingen global strategi som fungerar för alla företag i alla segment. 

 

4.4 Seco Tools AB 

På Seco Tools så intervjuade vi Johan Lahiri som har varit på Seco Tools sedan 2007, vid 

denna tid så flyttade han till Indien 2010 och satt som marknadsdirektör där samt även andra 

delar utav Asien. Han flyttade sedan vidare till Holland 2012 där han idag tar hand om Secos 

marknadsföring för solida verktyg globalt. Seco etablerades på 30-talet och var som många 

andra svenska bolag väldigt beroende av var de kunde hitta råmaterial. B2B är deras 

huvudsakliga inriktning där de bland annat jobbar med industriverktyg. Seco har utvecklats 

och expanderat så pass mycket att de idag finns i över 50st länder runt om i världen, de har en 

omsättning på ca 7 miljarder kronor och ha ca 6000st anställda.  

Expansionen som företaget har gått igenom kan beskrivas genom tre steg, vid start var det ett 

svenskt bolag som sedan blev europeiskt för att sedan bli ett globalt företag. Anledningen till 

att Seco lyckats så pass bra som de gjort ligger mycket i deras extremt starka forskning och 

utveckling, 3-5% utav deras omsättning går till just forskning och utveckling. Att bygga 

patent på deras kärnteknologier samt att de globalt köpt ca 10 bolag de senaste 20 åren. Secos 

kärnprodukter är industriverktyg där de idag har ca 25 000 standardprodukter så som borrar 

och svarvar. En annan anledning till Secos framgång är att de är representativa i alla stora 

industrisegment, allt från fordon och flyplansindustrin till medicinindustrin. Under 

finanskrisen så var det många företag som upplevde stora förluster, Seco klarade sig dock 

lindrigt undan. De var ett utav få bolag inom deras sektor som inte gick med förlust, vilket 
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ledde till att de fick en fördel gentemot sina konkurrenter. 70-80% utav marknaden 

kontrolleras idag utav 20-30 olika aktörer.  

Lahiri förklarar sin definition av kultur genom att styrka att det är saker som inte går att ta på, 

det är uppförande, hur människor ser, använder och tänker om saker. När det gäller hur lätt 

olika klasser i samhället har att anpassa sig till förändringar så beror det till största del på 

exponering, människor som har det bättre ställt har råd att resa och på det sättet se mer utav 

sin omvärld. Genom detta så uppstår det en bättre förståelse för hur resten av världen fungerar 

och hur olika kulturer ser ut, den globala exponeringen har stor betydelse. Ett fenomen som 

har förändrat mycket är uppkomsten av internet. Lahiri tar upp Nokia som ett exempel där de 

aggressivt gick in på marknaden med att ha internet i sina telefoner, detta till en väldigt låg 

kostnad. Även var i Indien du befinner dig spelar roll med hur du tas emot, i större städer är 

de ofta väldigt vana med att människor har olika kulturer. IT-industrin i Indien har varit en 

stor anledning till att så många människor tagit sig till Indien, nu har även verkstadsindustrin 

blivit en lockande faktor.  

4.4.1 Etableringsprocessen och förutsättningarna för en etablering i Indien  

Fientlighet är något som jag sällan ser i Indien berättar Lahiri, de är väldigt varma och öppna 

för nya saker. De ser alltid nya möjligheter i allt som händer. Indien är heller inget komplext 

land, för oss svenskar är det inte alls speciellt svårt. Affärskulturen är relativt rak. I jämförelse 

med länder som Japan och Kina så är Indien betydligt mycket enklare, inte samma kulturella 

inspelning i Indien. Sverige och Indien har en del ömsesidigt tänkande.  

Indien lever relativt kollektivistiskt, det är ett stort maktavstånd i Indien där hierarkin är 

väldigt viktig. Vi svenskar brukar ha problem med indiernas osäkerhetsundvikande. I Indien 

är det mer normalt att ta allt dag för dag, ett kortsiktigt tänkande där du inte lägger så mycket 

energi på vad som kan hända om tre månader. För de som har det sämre ställt syns även detta 

tänk när det gäller vardagliga inköp, inköp utav mat handlas dag för dag och inte veckovis. 

Historiskt sett så är Indien ett mansdominerat samhälle, det finns dock vissa delstater som är 

mer liberala i denna fråga. Seco jobbar väldigt starkt i denna fråga och försöker uppnå en 

jämställdhet som kan liknas med den vi ser mer och mer i Sverige, mest lämpade personen 

ska ha jobbet vare sig det är en man eller kvinna. Att sätta rätt struktur är väldigt betydande 

för ett svenskt företag på en ny marknad, gäller att man har rätt ledning och rätt värderingar.  

Ett stort problem i Indien är hur väl utbrett korruptionen är, Seco har noll tolerans mot 

korruption. Det är väldigt viktigt att ta ett val angående korruptionen och att hålla sig till 
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detta, genom att ha noll tolerans mot korruption så går man miste om en del affärer och saker 

kan ta längre tid men det är fortfarande genomförbart och det behövs fler som tänker på detta 

sätt. Gäller att de nyanställda blir informerade om Secos värderingar och att de blir utbildade 

enligt dessa. Gällande långsiktigt och kortsiktigt tänkande så finns det olika dimensioner på 

detta, i det vardagliga livet så är det mer kortsiktigt. Långsiktigheten kan mer synas när det 

gäller religion. 

När det gäller att bestämma om du ska arbeta med mellanhänder eller att själv vara 

representativ så handlar det mycket om hur stor risk du är villig att ta. I Secos fall så började 

allt med att produkterna exporterades till företag som ville köpa av oss, detta var när vi 

fortfarande var ett västerländskt bolag förklarar Lahiri. Senare så skapades egna agenturer, 

först etablerades ett säljkontor 1996 och efter det så köpte de även på sig ett bolag. Det finns 

många fördelar med att ha en stark struktur på plats men att ändå ha tillgång till produktion 

lokalt, detta var någon gång runt 1999. Lahiri fortsätter och förklarar att mycket kan bero på 

säljorienterad eller produktionsorienterad, Seco såg det positiva i båda. Kvaliteten ska alltid 

vara på topp och etableringen i Indien gav tillgång till säljkanaler och god kompetens.  

När det gäller säljsidan så började Seco med distribution, de gick väldigt aggressivt in på 

marknaden och skaffade många olika distributörer för att kunna täcka hela marknaden. 

Successivt så lades fler och fler säljare till i det egna säljledet, från början 12 anställa med 6 

miljoner rupees i omsättning medan idag finns det cirka 500st anställda i Indien och 2 

miljarder rupees i omsättning. Tillväxten de senaste åren har legat mellan 30 - 50%. Köpet av 

bolagen 1999, flytten av kontoret och bygget av en produktionsenhet för export är alla 

anledningar till denna starka tillväxt. Att bygga relationer i det lokala marknadsnätet kan vara 

en svår fråga, det är viktigt att ha ett långsiktigt tänkande. I jämförelse med Sverige så är det 

mycket mer personrelaterat. I Secos fall så är alla distributörer åt Seco enbart återförsäljare åt 

just Seco. Detta sätt av distribution är väldigt ovanligt, i andra länder brukar företag istället få 

köpa sig in deras produktkataloger. Vad som är väldigt viktigt är att tro på att det kommer att 

fungera, att både produktionen och marknaden lokalt är bra. 

4.4.2 Kulturella skillnader och dess påverkan 

Synliga och osynliga kulturella olikheter är väldigt olika, synliga kan t.ex. vara vilken mat 

befolkningen äter eller hur infrastrukturen ser ut. De osynliga faktorerna är helt annorlunda 

och även svårare att lägga märke till, ett osynligt exempel kan vara hur beslutfattningen ser ut 

och fungerar. Det är ett stort sensustänk där alla ska få allt, befolkningen ses efter på bästa 
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möjliga sätt. Människor har olika referenser och det är det som gör det svårt att göra affärer i 

en ny kultur. Som ett exempel tar Lahiri upp hur en kund hade varit jättestolt och glad över 

sin nya namnskylt som han hade fått på sin dörr, problemet var att spiken som hade använts 

gick rätt igenom dörren. För oss svenskar hade detta aldrig varit acceptabelt, men det störde 

honom inte det minsta, den indiska kunden tyckte istället det var rätt praktiskt då han kunde 

hänga sin jacka där. Det såg bra ut med en namnskylt på dörren och det var det viktigaste 

enligt den indiska kunden. Framförhållning är en osynlig aspekt som är väldigt viktig att 

komma ihåg, en bra planering och information om exakt vad som ska tas upp under mötet är 

extremt viktigt i Indien.  

Skillnaderna mellan Sverige och Indien är väldigt stora, i Indien märks en mer 

relationsorienterad inställning till allt. Mjuka aspekter är något som ses mer utav och vill de 

ha någonting så vill de ha det på en gång, allt ska gå fort. När det kommer till hur produkter 

ska utformas så är prisfrågan mycket större än kvalitetsfrågan i Indien, Indien präglas av en 

stark prisorientation. Den viktiga innebörden av pris syns på alla plan, även på 

fruktmarknaden så prutas det och bästa möjliga pris försöks att uppnå. Prutningen har nästan 

blivit lite som en sport för vissa. Den senaste tiden så har dock ändringar skett och stora 

affärscenter har byggts upp, affärscentrerna är ofta i storlek med sådana som kan synas i USA. 

Skillnaden här är att det finns prislappar med fasta priser. Priserna är ofta lite dyrare och 

rabatter har genom detta kommit att sättas i system. 

En expansion till Indien är något som byggs upp under tiden förklarar Lahiri, med detta finns 

det både positiva och negativa sidor. Positivt är att det går väldigt snabbt medans 

infrastrukturen kan vara det som skapar mest problem tillsammans med logistikproblem. 

Viktigt är att lära sig tänka som befolkningen i Indien, att komma till Indien och tänka 

likadant som du gör hemma i Sverige fungerar inte. Båda parter måste ändra sig för att få så 

bra resultat som möjligt. Den indiska regeringen är väldigt trög och långsam vilket kan skapa 

problem, men många bolag går in i Indien och ser stor kompetens, det finns många 

verkstadsingenjörer och stor kompetens inom IT-sektorn. När det gäller den indiska 

befolkningen så försöker de alltid sitt bästa och de är väldigt varma och tillmötesgående, det 

spelar ingen roll om du talar med någon på gatan eller om det handlar om affärer. Globalt sett 

så är det nog de varmaste människor jag har träffat förklarar Lahiri. Produktbetydelsen är 

väldigt annorlunda och det handlar även mycket här om priset, vid köp av en bil så köper du 

den i syftet att ta dig från punkt A till B och utefter dessa preferenser så väljer du vilken bil 

som passar bäst. Det finns även ett helt annat tänk om pengar och materiell köpkraft i Indien, 
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har du råd att köpa något så köper du det. Det är inte som i Sverige där vi inte utmärker oss i 

onödan på samma sätt, vi är ofta rätt tystlåtna om ekonomi och framgångar. Lahiri använder 

ett exempel där det i Indien mer handlar om hur det ser ut på utsidan medans i Sverige det är 

tvärtom, i Sverige handlar det mer om att det ser bra ut på insidan och att ett välmående finns.  

4.4.3 Den kulturella anpassningen  

 

Lahiri berättar om hur han kom till Indien 2010 och då fanns redan kontoret på plats och 

affärerna fungerade, i detta fall var det mer en fråga om expansion. Skillnaden mellan en 

nystart och en expansion är stor och det avgör om det kommer ta betydligt mycket längre tid. 

I Secos fall så handlade det mer om att kolla hur det fungerade levnadsmässigt, hur 

organisationen fungerade och hur en högre fart i säljledet skulle kunna uppnås. Affärskulturen 

hos ett företag är väldigt viktig och många bolag väljer att bygga upp sin egen i och med den 

trögrörliga regeringen. Uppbyggnaden av en affärskultur som gör att produktionsenheten samt 

säljarna beter sig som hemma i Sverige är något som Seco strävar efter. Att genomstråla 

denna referensram från ledning och enda ner till produktionen kommer att framkalla en 

mycket bra känsla inom företaget. Mer och mer företag gör på detta sätt vilket skapar ett tryck 

på regeringen att infrastukturen måste förbättras, detta tryck kan leda till en förbättrad logistik 

t.ex. Bolag som trycker på regeringen och kräver en förbättring sätter en viss press på dem, 

sker inte en förbättring så tappar de konkurrenskraft mot andra länder. När det gäller det 

administrativa så är det mycket hårdare i Indien, måste finnas “hårda” kopior på allt och allt är 

mycket mer detaljstyrt. För Lahiri tog det cirka 3-6 månader att förstå sig på kulturen berättar 

han, frustrationen som uppstod var mer privat än arbetsrelaterad. Vad som är viktigt att ha i 

åtanke är att det som uppskattas av någon inte alltid uppskattas av en annan.       

Mycket handlar om att förstå sig på varandra, respekten måste alltid finnas där i grunden och 

det är något som vi svenskar är väldigt bra på. Att kunna lyssna istället för att köra över 

någon. Svenska bolag kom relativt tidigt till Indien, redan på 50-talet så kom Sandvik dit. 

Landsmässigt är det väldigt viktigt att ha förståelse, mycket kan skilja mellan olika regioner i 

Indien. Detta gäller både mellan städer och regioner, södra Indien är lite mjukare medans 

norra är hårdare och i västra Indien finner du flest entreprenörer. Dessa aspekter är viktiga att 

ha i åtanke i Indien. 

 

Seco har en global marknadsföringsstrategi där de trycker på samma element i alla 
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marknadsföringsplaner. Aspekter så som produktlanseringar, kund events och olika 

kampanjer är relativt globala fenomen. Johan påpekar här att det som skiljer sig är inte vad, 

utan hur du går till väga. Kanalfördelningen skiljer sig mycket mellan Indien och Sverige, i 

Sverige sker mycket direkt försäljning där Seco skickat ut sina egna säljare till kunden. Med 

tanke på Indiens storlek så arbetar de istället med distributörer där, här är det viktigt att träna 

dessa personer och bygga upp en förståelse för produkterna. Prispositioneringen skiljer sig 

markant, detta trots att Seco har en global prisstruktur och säljer samma produkter globalt. 
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5. Analys 

 

I detta kapitel kommer vi att analysera den empiri som har samlats in via intervjuer och med 

hjälp av teorin  kommer vi att göra en analys med dessa två samt våra egna tolkningar. 

 

5.1 Kulturella influenser på en etablering 

Jansson (2007) förklarar att vid en etablering på en ny marknad så är det viktigt att se över de 

kulturella influenserna och hur de kan påverka etableringen, befolkningen i ett land tenderar 

att tänka på liknande sätt då ett visst tankesätt ses som korrekt. Värderingar och normer är 

betydande vid en definition av en kultur, vad en människa har för värderingar påverkar 

mycket hur mentaliteten i ett land ser ut. I Hofstedes modell om fem olika dimensioner som 

bygger upp ett lands kultur tas faktorer som; maktavstånd, jämställdhet, deras tankesätt kring 

affärer upp, osäkerhetsundvikande och definition av maskulinitet samt femininitet. 

 

Nordqvist, Mölzer och Lahiri är väldigt eniga om att Indien är ett kollektivistiskt land, Mölzer 

anser dock att det finns två sidor utav myntet och förklarar att det finns en respekt i att varje 

specifik individ ska kunna vara med och förändra. Grundtanken är dock kollektiv. Egoismen 

är inte alls lika stor i Indien som den är i Sverige fortsätter han, kollektivet är det viktiga. 

Nordqvist berättar att det finns grupperingar i Indien som blir alltmer västerländska och 

därmed ersätts en del utav den kollektiva känslan mot individualism, i grund och botten är de 

dock ett kollektivt samhälle avslutar han. Vad vi har förstått så är Indien egentligen både 

kollektivt och individualistiskt, det ökande intaget av västerländska influenser har bidragit till 

detta. Att varje individ ska kunna ha egna åsikter men att i slutändan är det kollektivet som 

ska gynnas.    

 

Även i frågan om maktavståndet i Indien så är de väldigt eniga om att jämfört med Sverige så 

är det gigantiskt, chef och anställd står väldigt långt ifrån varandra. Mölzer förklarar väldigt 

utförligt om hur stort maktavståndet är, vilket det är i stora delar utav Asien. Att en chef för 

en dialog med en anställd är inget som händer i Indien, den anställda blir tillsagd vad han ska 

göra och så är det, detta är de anställa inställda på och ser det som normalt vilket ibland kan 

medföra problem om du som svensk skulle ge för stor frihet. Beslut måste alltid godkännas av 

högre ställda på företaget, vilket är en anledning till att det är så pass viktigt att ha kontakt 

med rätt person. Nordqvist tillägger att maktavståndet delvis har att göra med storleken på 
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Indien som land och Lahiri pekar på att hierarkin är väldigt viktig. Av vad vi har fått fram i 

intervjuerna är en sak säker, skillnaden mellan person och person på ett företag är väldigt stor. 

För att ha något slags inflytande överhuvudtaget så måste du vara högt uppsatt på företaget, 

egna beslut är inget som motiveras till. Detta sätt att tänka på är viktigt att vi som 

utomstående har full förståelse för, så inga onödiga problem dyker upp under etableringen.  

Gällande osäkerhetsundvikande så förklarar Lahiri att det är något som vi svenskar ofta 

brukar ha problem med, deras kortsiktiga tänkande är vi inte vana vid. De tar dag för dag och 

tänker inte veckovis och månadsvis framåt. Ett exempel är att de med sämre ekonomi handlar 

t.ex. mat för dagen och inte för en längre tid framåt som vi oftast gör i Sverige berättar Lahiri. 

Skillnaderna mellan Sverige och Indien tolkar vi som väldigt stora här, vilket till stor del 

påverkas utav den ekonomiska ställningen. Att på grund av en sämre ekonomi behöva tänka 

kortsiktigt, ta dag för dag, är inget som vi är vana vid.    

 

Jämlikheten i Indien förklarar Mölzer som rätt bra, kvinnan är respekterad i det indiska 

samhället. Mannen och kvinnan har olika roller, men en ojämlikhet som i många andra länder 

kan vara fallet syns inte säger han. De tre är väldigt eniga om att jämlikheten i Indien är bra, 

Nordqvist och Lahiri förklarar dock att det kan skilja sig helt beroende på var i Indien du 

befinner dig. Det finns många högt uppsatta kvinnor men ibland är detta en klassfråga, i en 

lägre klass kan det finnas en stor ojämlikhet mellan man och kvinna. Lahiri förklarar även hur 

Seco arbetar med att uppnå en bra jämställdhet inom företaget, där den mest lämpade får 

jobbet vare sig det är en man eller kvinna. Som svenskt företag är det viktigt att ha rätt 

värderingar när en etablering på en ny marknad sker. Jämlikheten i Indien verkar enligt oss 

vara relativt god, men i och med landets storlek och populationsstorlek så kan det variera 

stort. Beroende på var du befinner dig och i vilken klass du ingår i så kan jämlikheten mellan 

man och kvinna variera stort. 

 

Mölzer, Nordqvist och Lahiri är ganska enade i frågan om kortsiktigt eller långsiktigt 

tänkande, när det gäller relationer så har de en långsiktig strävan precis som Sverige. Att 

binda sig till kontrakt och bygga upp en starkt förankrad relation är inget de är rädda för säger 

Mölzer och Nordqvist. Lahiri tillägger även att när det gäller religion så syns även där 

långsiktigheten väldigt väl. Det finns även en del aspekter i den indiska kulturen där det 

kortsiktiga tänkandet tar överhand, Nordqvist förklarar hur de alltid försöker hitta en 

lönsamhet på sina investeringar, därför är deras affärer ofta kortsiktigare. Mölzer berättar 

även att indier ofta inte är speciellt duktiga på att planera över en lång tid, men de försöker 
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oftast uppnå ett långsiktigt förhållande. Att Indier i många lägen är väldigt långsiktigt 

inriktade är inget som går att förbise enligt oss, långsiktiga affärer och bra relationer är något 

som anses vara väldigt relevant. I många lägen kan de vara mindre duktiga på detta tänk, men 

de strävar alltid efter att bygga upp ett på lång sikt lönsamt förhållande.   

 

5.1.1 Strategier vid en etablering 

Jansson (2007) beskriver att vid en etablering på en ny marknad finns det ett par olika faktorer 

som är viktiga att tänka på, om du ska använda dig utav mellanhänder eller själv vara 

representativ på marknaden samt hur relationer ska byggas upp i det lokala 

marknadsnätverket. Både Mölzer och Lahiri förklarar att de till en början använde sig utav 

mellanhänder, vilket är betydligt mycket enklare för ett litet företag på en ny marknad. Lahiri 

berättar om hur de till en början exporterade sina produkter till företag som ville köpa dem, 

efter några år skapade de istället egna agenturer som gav fördelar så som stark struktur på 

plats och även lokal produktion. Nordqvist anser att vara representerad på marknaden är 

definitivt mycket bättre, detta är inget som är speciellt för Indien utan så är det i de flesta 

marknader. En bättre insyn och påverkan på företaget uppnås och mer tid kan spenderas med 

de människor som du vill bygga upp relationer med. Mölzer berättar även att det på lång sikt 

är bättre att vara närvarande själv, det tar ofta längre tid men dra lärdom utav misstag och 

slutresultatet kommer bli mycket bättre.  

 

Gällande huruvida mellanhänder eller en egen representation ska användas så tolkar vi det 

som att mellanhänder kan vara ett startande steg. Saknas kunskap och erfarenhet kan 

mellanhänder ofta bidra till mindre arbete och mindre kostnader, men för att sedan uppnå en 

riktigt bra affärsrelation så är en egen representation att rekommendera. Genom att själv vara 

där uppnås en bättre kontroll och struktur över affärerna och kunskap fås genom att titta över 

sina gamla misstag.   

 

Lahiri berättar lite om relationer i det lokala marknadsnätverket genom att trycka på det 

långsiktiga tänkandet, Indien är mycket mer personrelaterat än Sverige. Seco i detta fall hade 

ett väldigt ovanligt distributionssätt då deras distributörer enbart var återförsäljare åt just 

Seco, i vanliga fall brukar det istället vara så att du får köpa dig in i företags produktkataloger 

avslutar han. 

De intervjuade är väldigt eniga om att internationaliseringen av produkter och märken är 

påtaglig, men att det är väldigt viktigt att ha förståelse för den specifika individens problem 
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och hur de ska lösas. Utifrån informationen ovan syns det väl att både centrala ord och 

produkter kan ha helt olika betydelser på olika marknader, det är på grund av det här som 

kulturella krockar lätt kan inträffa. Att agera som problemlösare mot varje specifik individ är 

ett bra sätt att undgå dessa problem. 

 

5.1.2 Svensk kultur vs. indisk Kultur 

När det kommer till den svenska kulturen så skriver Bjerke (1999) att jämställdheten mellan 

kvinnor och män är bland de högsta i världen i Sverige och Skandinavien och är något som 

samhället driver på för att öka jämställdheten i samhället. Robinowitz (2001) skriver att i 

Sverige är det ingen skillnad på var i en hierarki en person sitter, alla är lika värda, man som 

kvinna. Detta speglas även på hur svenskar beter sig, de anses inte fint att visa att man har 

framgång i livet enligt den oskrivna Jantelagen, samtidigt som svenskar gärna undviker att 

sätta sig i situationer för att inte misslyckas med något. Sukhia och Mölzer anser båda två att 

ta kontakt med den person som sitter högst upp och fattar besluten är viktigt. Kommer du i 

kontakt med fel person kan den bli så att den inte händer någonting under en period genom att 

det är fel person som kontaktades. Nordqvist anser att det är stora skillnader mellan Indien 

och Sverige, dock är det inte något som är unikt för Indien utan gäller också för att göra 

affärer med t.ex. Kina och Ryssland. De viktiga är att uppmärksamma de olika aspekterna 

som skiljer länderna åt. Lahiri berättar att det är en större prisfråga i Indien gentemot Sverige. 

Det prutas mycket i Indien men i och med att det har kommit fler stora shopping malls med 

fasta priser så har det börja ske förändringar i Indien med deras syn på pris. Sukhia berättar att 

det är viktigare att ta fram produkter som alla ha råd med istället för att det är den bästa 

produkten. 

 

Sukhia säger att de sociala skillnaderna inte behöver bli så stora som vi får det att se ut, utan 

det handlar mer om att sätta sig i rätt perspektiv. Nordqvist fortsätter med att de är stora 

skillnader, med landets storlek och befolkning som gör det svårare, men de blir enklare att 

förstå om du är öppen mot den nya kulturen och ser hur den ser ut. Mycket beror även på 

vilken typ av affär som skall genomföras och vilken affärsgrupp det handlar om. Mölzer 

fortsätter och säger att det är stora skillnader på kulturerna mellan Sverige och Indien. 

Kunskapsnivån kan variera markant från person till person, från den världsvane till enklare 

personer, det gäller att anpassa sig och bemöta dem på ett bra och rätt sätt.  Lahiri säger att det 

är viktigt att lära sig tänka som befolkningen gör i Indien, det fungerar inte att tänka på det 
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sätt som vi gör hemma i Sverige. För att nå bästa möjliga resultat så måste båda parter ändra 

på sig i slutändan. 

 

Teorin och empirin säger emot varandra en hel del i denna fråga anser vi, teorin säger att 

skillnaderna är väldigt stora medans de intervjuade i stor utsträckning påstår att det i många 

fall inte behöver vara så svårt. Enligt teorin så är jämställdheten en stor skillnad både mellan 

man och kvinna samt på arbetsplats där lägre ställda inte har mycket att säga till om, de 

intervjuade tar upp mycket om hur viktigt det är att vara öppen och att lära känna 

befolkningen för att på det viset göra det lättare. En annan aspekt som det verkar vara stor 

skillnad på är kunskapsnivån hos befolkningen, då i Sverige den är relativt jämn medans i 

Indien kunskapen om omvärlden kan variera stort från person till person.    

 

5.2 Anpassning till kulturella skillnader 

Affärer mellan två olika kulturer medför alltid en risk att dessa kulturer krockar och skapar 

problem, ord som auktoritet och byråkrati kan ha helt olika betydelser i olika kulturer. 

Trompenaars & Woolliams (2006) förklarar att varumärken och produkter börjar bli mer och 

mer globala, vilket gör det alltmer viktigt att ha en förståelse för vad en specifik produkt 

betyder i en specifik kultur. Sukhia på Sweden - India Business Council förklarar hur ett visst 

värde och tro sätts till produkten, vilket är väldigt vanligt men syns sällan i det svenska 

samhället. Samtliga fyra intervjuade personer håller med om att en produkts betydelse kan 

skilja sig avsevärt från kultur till kultur, Mölzer på Industrilås AB tar upp en intressant aspekt 

där han förklarar hur viktigt det är att ha en förståelse för vilket eller vilka problem som 

kunden försöker lösa med din produkt. Du ska agera som en problemlösare gentemot kunden. 

Att ha en förståelse för den specifika personens bakgrund och kultur är i detta fall otroligt 

viktigt fortsätter han, vill de ha en billig produkt eller en produkt med högre klass. Att hitta 

vad kunden värderar högt är av hög relevans då du genom detta ofta kan genomföra en bättre 

affär, att sälja sig på rätt sätt med andra ord.  

 

Nordqvist på Volvo lastvagnar AB berättar att detta helt beror på vilken sorts produkt det 

handlar om, vissa produkter som vi i Sverige använder oss utav dagligen används inte i Indien 

alls vilket är oerhört viktigt att tänka över innan introduktion. Att komma till en ny marknad 

och lansera en produkt och sedan bli förvånad över att det inte fungerar lika bra som hemma i 

Sverige är ett vanligt misstag säger Nordqvist, mognadsgraden i ett land spelar in en stor roll 

om produkten behövs eller inte. Även Lahiri på Seco påpekar stor skillnad det är på 
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produktbetydelsen mellan Sverige och Indien, priset är betydligt mycket viktigare i Indien. 

Indien har även ett helt annat tänk när det gäller pengar och materiell köpkraft, har du råd med 

något så drar du dig inte för att köpa det i Indien. Svenskar vill helst inte utmärka sig på 

samma sätt och drar sig för att skryta om sina tillgångar, i Indien är det utsidan som betyder 

mest medans i Sverige tänker vi mest på insidan och att ett välmående finns. Utifrån vad vi 

fått veta så börjar produktens betydelse bli mer och mer viktig, du ska kunna arbeta som en 

problemlösare åt kunden. Genom att ha förståelse om bakgrunden hos kunden ska du kunna 

erbjuda kunden en produkt som löser hans/hennes problem på bästa sätt. Den specifika 

individens problem tolkar vi som det centrala i processen. Kunskapen att kunna förstå vilka 

produkter som fungerar på vilken marknad är viktigt att inneha, vad prioriteras på den 

specifika marknaden.   

 

5.2.1 Synliga och osynliga kulturella skillnader  

Beckman & Forsling (2009) beskriver kultur som ett isberg, det finns synliga och osynliga 

kulturella skillnader. Kläder och mat är exempel på synliga medans beslutfattande och 

arbetsmoral är bra exempel på osynliga skillnader. De som syns är lätta att uppfatta medans 

de som ligger under ytan är svårare att förstå och dessutom är det betydligt fler som är 

osynliga. Det tar längre tid att förstå och komma underfund med de osynliga jämfört med de 

synliga. De personer som har intervjuats säger alla att de synliga är enkla att förstå medan de 

osynliga är där problem kan uppstå. Sukhia från Sweden – India Business Council, säger att 

det är stora skillnader på kulturerna, t.ex. kläderna är en av de som är synliga. I Indien är de 

väldigt formella med klädseln medans vi svenskar inte är det då klimatet är annorlunda 

gentemot det svenska. Mölzer, Industrilås AB, säger samma sak om de synliga, att det är 

enklare att handskas och anpassa sig till genom det som kan ses och kännas vid. Nordqvist, 

Volvo Lastvagnar AB, nämner att enbart titta på saker som hudfärg och språk som är synliga, 

är en stor anledning till att många västerlänningar faller här. Lahiri, Seco Tools, nämner att de 

synliga skillnaderna kan vara mat och infrastruktur som skiljer sig och varierar beroende på 

var i Indien du befinner dig.  

 

De osynliga skillnaderna som Beckman & Forsling (2009) tar upp är att de kulturella 

influenser som finns i andra länder som inte syns tar längre tid att förstå sig på. Finns det inte 

en förståelse om hur kulturen fungerar och hur den styr människor och dess beteende så 

kommer det i slutändan att misstolkas. Sukhia fortsätter att säga att de osynliga ofta skapar 

större problem, hur sakar och ting skall hanteras som tid och möten. Andra saker som är hur 
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ledarstrukturen ser ut, den är väldigt ovan för oss. Mölzer är inne på samma sak, att de olika 

värderingarna och sätt att handla på, ställer till med större problem till en början. Ett exempel 

som Mölzer berättar är att folk efter ett möte kan ha olika uppfattningar om vad nästa steg bör 

vara och det har med den osynliga kulturen att göra, den är svårare att hantera. Lahiri är inne 

på samma sak som Sukhia och Mölzer, att de osynliga är annorlunda och svåra att lägga 

märke till, där Lahiri nämner beslutfattningen som ett exempel, hur den ser ut och fungerar. 

Nordqvist säger att de osynliga problemen inte uppfattas förrän du är mitt i dem och det gäller 

att skapa en känsla för de skillnader som finns mellan de olika kulturerna. Det är stora 

skillnader säger Nordqvist mellan Sverige och Indien, att vara förbered på de olika aspekterna 

som måste uppmärksammas i olika länder är det viktiga, oberoende i vilket land det är. 

 

De osynliga skillnaderna är betydligt svårare att komma underfund med både enligt teorin och 

empirin, att anpassa sig till skillnader som syns utanpå är enklare än att få en förståelse för hur 

människor beter sig t.ex. Gäller att lägga en stor vikt på att lära sig de osynliga skillnaderna, 

med en fokus på de synliga finns det en stor risk att du faller. Osynliga skillnader är ofta 

annorlunda och därför svårare att lägga märke till, så fort en viss känsla har utvecklats så blir 

det lättare att identifiera skillnaderna innan det är för sent. 

 

5.2.2 Tiden för en kulturell anpassning 

Schneider et al (2003) tar upp att en kulturell anpassning eller med andra ord uppnå en 

kulturell kompetens kan ses genom en U-kurva, kurvan består utav tre steg. Första steget 

infinner sig en stor optimism, i andra steget börjar en frustration över situationen att komma 

och i det tredje och sista steget börjar en anpassning till skillnaderna att byggas upp. Tiden 

som dessa steg tar beror på hur stora de kulturella skillnaderna är mellan hemlandet och 

värdlandet. De intervjuade är väldigt eniga i denna fråga, att ta sig igenom de tre stegen tar på 

ett ungefär två år. Även en utav grundförutsättningarna för detta är de väldigt enade om, att 

vara öppen och beredd på att det kommer vara skillnader är oerhört viktigt för en lyckad 

etablering i Indien.  

Sukhia förklarar att indier ofta har det svårare att anpassa sig i Sverige än vad svenskar har i 

Indien, för att göra det ännu lättare vid en etablering i Indien är kurser i kulturella skillnader 

ett väldigt bra alternativ. Enligt Mölzer så är det lätt att ilskan i steg två uppstår på grund av 

att ingenting händer, men att sedan börja få en förståelse för hur den indiska befolkningen 

beter sig och byta ut ilskan mot uppskattning om hur kulturen fungerar. Nordqvist påstår att 
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anpassningskurvan inte skiljer sig speciellt mycket i Indien mot andra länder, Indien är ett 

relativt lätt land att arbeta i. Vad som är viktigt är att gå in på marknaden och vara vaken på 

att det kommer finnas andra grundförutsättningar, att vara ödmjuk och ha en vilja att lära sig 

nya saker underlättar processen avsevärt. Gör det inte svårare än vad det är. Lahiri på Seco 

har en annorlunda historia i ämnet då han kom till Indien med ett redan existerande kontor 

och affärerna fungerade, en expansion tar betydligt mycket kortare tid än vad en nystart gör. 

Det administrativa är mycket hårdare i Indien, det krävs t.ex. alltid hårda kopior på allt och 

allt är mer detaljstyrt. För Lahiri tog det cirka 3-6 månader att förstå sig på kulturen vilket 

visar vilken skillnad det är mellan en expansion och en nystart, vad som är viktigt är att ha 

förståelse för att något som uppskattas av någon inte uppskattas av alla.  

Att anpassa sig kulturellt i Indien och ta sig igenom de tre stegen tolkar vi beror mycket på 

hur öppen du är, hur lätt du tar in skillnaderna och accepterar dem. Att börja från grunden på 

en ny marknad tar givetvis längre tid, komma dit med syftet att expandera underlättas mycket 

då viss kunskap och andra nödvändigheter redan finns etablerade där. Vi får även känslan av 

att ilskan kan bero mycket på deras mentalitet och att du kanske inte haft kontakt med rätt 

person från början, hierarkin spelar in en viss roll här.  

 

Trompenaars & Hampden-Turner (2009) tar upp hur en kulturell kompetens uppnås med hjälp 

utav tre ledord; Erkänna, Respektera och Förena. Dessa tre steg gör att företag får en bättre 

förståelse för kulturen på den nya marknaden och chanserna för en lyckad affärsrelation ökar. 

Sukhia förklarar modellen steg för steg och säger att det första steget, recognizing, går 

betydligt fortare om du har förståelse för att frustrationen som uppstår beror på saker görs 

olika på olika marknader. Genom att försöka lära sig så mycket som möjligt underlättar 

etableringen och snabbar på processen, även viktigt att försöka vara så aktiv som möjligt på 

marknaden för att få så pass bra återkoppling som möjligt. Det slutgiltiga steget, reconciling, 

uppnås när en förståelse för skillnaderna uppstår t.ex. priskänsligheten som infinner sig i 

Indien. Mölzer förklarar att upptäcka och respektera skillnader är relativt enkelt, det som är 

svårt är att sedan kunna knyta ihop säcken på ett bra sätt. Lahiri nämner att vi svenskar är 

väldigt bra på att respektera andra åsikter och att det är något som är väldigt viktigt att ha med 

sig, går inte komma till en ny kultur och inte lyssna på deras tankar och åsikter. Det som gör 

Indien till en svårare marknad än många andra är att landet är så pass stort och har en 

befolkning på över 1miljard förklarar Lahiri, både regioner och städer kan skilja sig stort. 

Affärer görs på olika sätt i norr och söder t.ex. Att tänka på var i landet du befinner dig är 

otroligt viktigt. 
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Även här får vi en uppfattning av att det handlar om öppenhet, är du öppen mot skillnader så 

kommer en bättre förståelse att uppnås. Att vara representativ på marknaden istället för att 

använda sig utav mellanhänder ger en bra återkoppling som är väldigt användbar. Respekt för 

andra är otroligt viktigt. 
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6. Slutsats 

I detta slutgiltiga kapitel kommer vi att framföra resultatet som vi har arbetat fram. Vi 

kommer att utgå ifrån våra två frågeställningar och besvara de i tur och ordning. Till sist 

kommer vi även att ge våra rekommendationer till svenska bolag som avser expandera till den 

indiska marknaden samt förslag för vidare forskning.  

 

6.1 Fråga 1 

Hur påverkar kulturella skillnader företags etableringar i Indien?  

I denna första fråga ville vi få fram specifika kulturella inslag i Indien som kan påverka hur en 

etablering går, för att hitta dessa använde vi oss utav Hofstedes fem dimensioner som bygger 

upp ett lands kultur. Utifrån denna modell har vi sedan tittat närmare på varje enskild aspekt 

och gjort en empirisk förklaring till dem. Vi har även tittat på vilket tillvägagångssätt som 

används vid en expansion till Indien, använding av mellanhänder eller med hjälp av egna 

distributörer. 

 

Vad som vi först och främst uppmärksammade var att Indien fungerar väldigt kollektivt, ett 

tänk om att relationer och att arbeta tillsammans är något som är viktigt. Att det kollektiva 

tänket är något som är förankrat i grunden är klart, men att den alltmer ökande tillströmningen 

av västerländska företag har börjat förändra detta sakta men säkert. Genomgående så är 

uppfattningen att individen är viktig, vilket även kan ses i maktavståndet. Kollektivet ska 

dock alltid gynnas på bästa möjliga sätt, individen är inte allt. Gällande det stora 

maktavståndet så motsäger det en hel del utav deras kollektiva tänkande, för att en affär ska 

utvecklas så är det istället en kontakt med en specifik högt uppsatt individ som är av relevans. 

Synsättet har under arbetets gång förstärkts, både i teorin och empirin, att maktfrågan är ett 

stort problem i Indien. Den starka anknytningen till hierarkin gör att kollektivet sätts åt sidan, 

vilket kan påverka en etablering negativt om du inte kommer i kontakt med rätt person. 

 

Indiernas sätt att i många lägen tänka och handla kortsiktigt kan även det påverka vår förmåga 

att bygga upp en affärsrelation, att ta saker dag för dag är inget vi är vana vid. Att de strävar 

efter långsiktiga förhållanden är givetvis bra för en etablering på den indiska marknaden, de är 

inte rädda att binda sig vilket är väldigt positivt. Att jämlikheten var så pass bra som den är 
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blev vi väldigt förvånade över, men en stark utveckling inom området på den indiska 

marknaden är väl synlig. Detta underlättar naturligtvis för svenska bolag och vårt tänk om att 

alla är lika värda. När det gäller använding utav mellanhänder eller egen distribution så 

varierar det en del beroende på hur mycket erfarenhet företaget har på marknaden. Båda 

alternativen kan bidra med fördelar, det är upp till varje företag att besluta om erfarenheten att 

använda sig av egna distributörer finns eller om mellanhänder blir ett steg i den riktningen.  

 

Ett användande utav mellanhänder är bra till en början då det bidrar till mindre arbete och 

mindre kostnader för själva företaget, ifall kunskap och erfarenhet saknas om den nya 

marknaden så är det en klar fördel. De negativa aspekterna kan vara en sämre kontroll och 

struktur. För att uppnå en bättre kontroll och bygga upp en bättre struktur så är det i många 

fall smart att metodiskt övergå till en egen representation, i och med detta så ökar 

möjligheterna för att en lyckad affärsrelation bildas. 

 

6.2 Fråga 2 

Hur anpassar sig företag till kulturella skillnader på en utländsk marknad? 

Anpassningen till de kulturella skillnaderna, som klart och tydligt syns mellan Sverige och 

Indien, är ofta väldigt stora. En produkts betydelse kan skilja sig avsevärt mellan de två 

länderna t.ex. Mycket handlar om att veta vad just din produkt ska göra för köparen och vilka 

sorts problem den ska lösa. Individen har blivit alltmer viktig i produktframställande företags 

arbete, att ha förståelse för kundens bakgrund och att genom detta kunna framställa den bästa 

produkten. 

Kulturella skillnader kan även finnas i både synliga och osynliga former, där de osynliga är 

svårare att komma underfund med av förklarliga skäl. Missförstånd uppstår väldigt ofta om 

inte dessa skillnader tas i åtanke. Till en början är det oftast väldigt svårt att se och bearbeta 

de osynliga skillnaderna, men allt eftersom att de synliga skillnaderna tas hand om så uppstår 

en allt större förståelse för helheten. Så fort en viss känsla för hur landet och kulturen fungerar 

så uppstår en viss känsla som underlättar vid jobbet att identifiera skillnaderna. 

Tiden för detta arbete att ta sig in i den indiska kulturen kan skilja sig avsevärt. Att det ofta 

inte planeras lika långsiktigt och att ett moment av att ingenting händer är ofta saker som kan 

störa utvecklingen att ta sig framåt. Betydelse kan även finnas i om du är helt ny på 
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marknaden eller inte. För att få det att gå så smidigt och smärtfritt som möjligt gäller det att ha 

en förståelse och acceptans till skillnaderna, utan detta finns det en stor risk att utvecklingen 

på den nya marknaden stannar upp helt.    

Att komma till ett nytt land och etablera sig och förstå hur allt fungerar är olika. Processen 

består av tre steg från att inte förstå något till att ha anpassat sig och uppskatta det nya landet. 

I steg ett upplevs det en optimism, steg två har denna optimism gått över till ilska och 

frustration. Det sista och tredje steget har en anpassning uppnåtts och en glädje kan upplevas. 

Att genomgå denna process är något som alla kommer att få gå igenom och uppleva och tiden 

det tar för att uppnå steg tre kan variera från person till person och från land till land. I Indien 

tar denna process cirka två år att genomföra som ny i Indien.  

 

6.3 Rekommendationer 

Våra rekommendationer för företag som har som mål att etablera sig i Indien eller utveckla 

befintliga företagsrelationer är som följer:  

 

Indien är ett land med stora möjligheter, att ta sig tid och förstå sig på hur landet fungerar är 

en utav de viktigaste förutsättningar för att en företagsrelation ska kunna utvecklas. Att vara 

öppen och respektfull genom hela processen är oerhört viktigt, samtidigt som du bygger upp 

en förståelse för att allt inte fungerar som hemma i Sverige. Vid själva etableringsprocessen är 

det fördelaktigt att vara representativ på marknaden, för att på det viset ha större koll på vad 

som händer och kunna reagera fortare när det krävs.  

 

En annan viktig aspekt är att alltid komma i kontakt med rätt person från första början, ta reda 

på hur företaget är uppbyggt och vänd dig alltid till högsta chefen om det är möjligt. Att 

samtala med en underanställd kan i många fall vara bortkastad tid då detta resulterar i att 

absolut ingenting händer, kulturen är uppbyggd på en så pass stark hierarkisk bas. 

 

Gällande mellanhänder och egen distribution så är detta en svår balansgång, allt beror på om 

erfarenhet och kunskap finns i det specifika företaget. Har du tidigare erfarenhet och har en 

viss inblick i hur kulturen fungerar så är en egen distribution att föredra, då detta kan ge stora 

fördelar långsiktigt. Däremot om du är relativt ny på marknaden och fortfarande är i en 
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upptäckande fas så är mellanhänder ofta det bättre alternativet då detta ger mindre risker och 

problem blir ofta lättare att rätta till. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

 
Ett nästa intressant steg kan vara att titta närmare på företagskulturen istället för 

landskulturen. Genom att göra detta så kommer en förståelse för både land och företagskultur 

ge en bättre helhetsbild och ett bättre resultat. Att ha förståelse för det specifika företagets 

inhemska kultur är väldigt centralt och en hjälpande faktor för en bättre genomförd expansion.   
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7.5.1 Bilaga 1 

 Vad betyder kultur för dig? 

 Kulturella problem kan ofta variera mellan olika klasser i samhället, där överklassen 

oftare har lättare att anpassa sig medans underklassen ofta är mer fastbiten i sin egna 

kultur. Är det något som märks i Indien? 

 Av synliga och osynliga kulturella skillnader, vilka uppstår det oftast mest problem 

omkring och några exempel på dessa? 

 Vilka är de största skillnaderna med att göra affärer i Indien och Sverige? Vilka 

fördelar och nackdelar finns det? 

 De sociala skillnaderna mellan Sverige och Indien är väldigt stora, hur mycket 

påverkar dessa framgången i en expansion? 
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 En stor del i affärer mellan kulturer handlar om att ha förståelse för vad produkten har 

för betydelse i den specifika kulturen, hur fungerar det i Indien och hur stora skillnader 

är det gentemot Sverige? 

 En kulturell anpassning visas ofta genom en U-kurva med tre steg; i det första steget är 

känslan upprymdhet & optimism, i det andra steget infinner sig en frustration och i det 

tredje och sista steget har anpassningen till den nya kulturen börjat. Hur lång tid skulle 

denna kurva på ett ungefär ta i Indien? Hur pass stora är egentligen avståndet mellan 

Sverige och Indien? 

 För att uppnå kompetens om en specifik kultur kan modellen ”the Three R’s” 

(Recognizing, Respecting & Reconciling) användas. Vilka är de största problemen i 

Indien som kan värderas genom denna modell? 

 I en expansion finns det många delar inom t.ex. en marknadsföringsstrategi som kan 

standardiseras då de är globala fenomen. Men hur särskiljer man de globala med de 

unika aspekterna på ett bra sätt? 

 Kulturella nivåanalysen är en modell som används för att identifiera influenser inom 

kulturer och influenser mellan kulturer, här tittas på variabilitet, komplexitet, kulturell 

fientlighet, olikheter och ömsesidigt tänkande. Hur skulle denna modell kunna 

appliceras i Indien? Vilka kulturella fenomen skulle kunna sättas under varje punkt? 

 Enligt Hofstedes modell finns det fem olika dimensioner när det gäller etablering på 

en ny marknad. Individualism mot kollektivism, stort mot litet maktavstånd, starkt mot 

svagt osäkerhetsundvikande, maskulinitet mot femininitet, långsiktigt mot kortsiktigt 

tänkande. Hur förhåller sig Indien till dessa aspekter? hur skiljer sig Indien mot 

Sverige? 

 När ett företag ska etablera sig på en ny marknad så är det fyra faktorer som måste tas 

i åtanke; entry mode (mellanhänder så som agenter och distributörer eller att själv vara 

representativ på marknaden) entry node (processen består av två olika delar, extern 

och intern. Externa tar hand om den geografiska spridningen på marknaden medan den 

interna tar hand om etableringar och etableringsstrategier.) entry process (Hur ska 

relationer byggas upp i det lokala marknadsnätverket) entry role (Det finns tre olika 

roller; köpare, säljare och producent.) Hur kan man se på dessa fyra faktorer i ett 

indiskt perspektiv? Hur skulle en etablering se ut i Indien med dessa fyra faktorer som 

grund? 
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