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Förord 

 

         Denna uppsats är skriven på C-nivå inom företagsekonomi med inriktning mot 

internationell kommunikation och språk samt kulturbarriärer som förekommer vid företagens 

internationalisering. Uppsatsen är skriven vid Ekonomihögskolan på Linnéuniversitet.  

Under uppsatsens arbete har vi breddat vår kunskap om hur barriärer överbryggs vid initial 

kontakt med andra länder tack vare tolken som en tredje part vid affärsmötena. Detta hade 

dock inte varit rimligt utan våra tolkars medverkan. Därför riktar vi stort tack till dem som kunde 

svara på våra frågor och bidragit i stort sett till genomförandet av uppsatsen.         

Vi vill även tacka vår handledare Åsa Devine, Lektor, Linnéuniversitet och Frederic Bill som 

är examinatorn för detta studiemoment.  
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Abstract  

Title: Does an interpreter translate only language? – A study of the interpreter's role  

Authors: Patrik Szulinski, Joy Karlsson  

Language: Swedish 

Course: 2EB00E – Bachelor’s degree 15 hp 

Keywords: Intercultural Business Communication, Language Barrier, Cultur Differences, 

Cross-cultural Communication, Verbal Communication, Business Behavior, Hofstede's 

Cultural Dimensions  

 

Swedish companies have increased their internationalization process to emerging markets. 

These countries' economy has grown in recent decades thanks to various social reforms. 

However, these companies entering the market often face a range of barriers which generally 

include linguistic and cultural factors. It is those factors that affect the interaction between 

businesses and creates impediment to intercultural communication. An interpreter is 

commonly used at this time. But there is much more behind the language and the language is 

part of culture which is difficult to distinguish from the rest. That brings to the purpose of the 

study, which is to understand interpreters’ role as a tool to help both business partners 

overcome cultural barriers under the process of internationalization in emerging markets. 

The thesis has been carried out as qualitative research with semi-structured interviews with 

ten interpreters who speak Polish and Chinese. 

The conclusion suggests that the greatest difficulty for the interpreter is not a language but 

sentences with specific cultural background. In order to satisfy both business partners and 

convey cultural aspects requires that the interpreter has knowledge of two cultures and the 

ability to balance the communication. 
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Sammanfattning

 

Titel: Översätter en tolk enbart språk? – en studie kring tolkens roll 

Författare: Patrik Szulinski, Joy Karlsson 

Språk: Svenska 

Kurs: 2EB00E – Kandidatexamen 15 hp 

Nyckelord: Interkulturell Affärskommunikation, Språkbarriären, Kulturskillnader, 

Interkulturell Kommunikation, Verbal Kommunikation, Affärsbeteende, Hofstedes kulturella 

dimensioner 

 

Svenska företag har ökat sin internationaliseringsprocess till tillväxtmarknader. Dessa länders 

ekonomi har växt de senaste årtiondena tack vare olika samhällsreformer. De företag som 

träder in på dessa marknader stöter dock ofta på en rad barriärer vilka generellt inkluderar 

språkliga och kulturella faktorer. Detta faktorer påverkar interaktion mellan företagen och 

skapar hinder för interkulturell kommunikation. Vid det tillfället brukar en tolk användas. 

Men det finns mycket mer bakom språk eftersom språket samtidigt är en del av kulturer och 

därför svårt att skilja ut från övriga kulturfenomen. Syftet med studien är att genom en 

undersökning skapa förståelse för tolkarnas roll som ett verktyg att hjälpa affärsparter 

övervinna kulturbarriärer, vid internationaliseringsprocessen på tillväxtmarknader.  

Uppsatsen har genomförts med kvalitativ forskningsmetodik med semistrukturerade intervjuer 

med tio tolkar med polska och kinesiska som modersmål. 

Slutsatsen är att den största svårigheten för tolken inte är språket utan meningar med specifik 

kulturbakgrund. För att tillfredsställa båda affärsparter och förmedla kulturaspekter krävs det 

att tolken har kunskaper inom två kulturer samt förmåga att balansera kommunikationen.   
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1 Inledning 

 

 Kapitlet ger en beskrivning av internationalisering på tillväxtmarknader som fenomen. I 

problemdiskussionen presenteras en diskussion kring studiefenomenet där tyngden läggs på 

hur språkbarriärer överbryggs tack vare tolken som en tredje part i en förhandlingsprocess. 

Kapitlet avslutas med studiens problemformulering och syfte.

  

1.2 Bakgrund  

 

Av ungefär 19 000 små och medelstora svenska företag har omkring 25 procent en 

verksamhet som är internationaliserad (Tillväxtverket 2011). Numera finns allt fler företag 

som har affärsrelation med tillväxtmarknader, till exempel, Polen och Kina.  Dessa 

tillväxtmarknader erbjuder inte enbart sin marknad för västerländska företag utan allt fler 

företag från dessa länder etablerar sig runtom i världen (Jansson 2007 a).  Tack vare detta har 

affärsvärlden blivit ett globalt samhälle där alla parter är ömsesidig beroende och inbördes 

relaterade till varandra (Samovar, Porter, McDaniel & Roy 2013). Jansson (2007 b, s16) 

definierar begreppet tillväxtmarknader som  

Growing markets, which are being transformed from a pre-market 

economy stage (…) to the market stage of the mature Western capitalistic 

economy, by way of integrated and successful structural reforms of 

companies, markets and society. 

Marknader som tidigare var stängda för utländska investerare har numera öppnat sina gränser 

med stora affärsmöjligheter som följd (Sandberg 2012). Dock har företag som etablerat sina 

verksamheter på tillväxtmarknader oftast stött på olika barriärer (Meyer 2001).   

När människor möter varandra från olika länder och kulturer är det varierande kulturer som 

möts. Det är intressant att möta andra kulturer som är annorlunda, samtidigt är det en 

utmaning att förstå och hantera andra kulturer och deras olikheter (Hall 1990, Albaum & 

Duerr 2011). Därför krävs det ett systematiskt övervägande av kulturella skillnader. Detta 

gäller även när man hanterar relationer med tillväxtmarknader. Forskningen av Elg, Ghauri, 
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och Tarnovskaya (2008)  betonar vikten av förståelse av kulturella skillnader men samtidigt är 

ett lärande förhållningssätt till andra kulturer betydelsefulla aspekter inom 

internationalisering.  Detta för att olika typer av internationella aktörer ska kunna hitta 

varandras roller snabbt under processen av nya etableringar i tillväxtmarknader.  

För att kunna kommunicera med andra är förutsättningen att förstå den som kommunicerar, 

både språkmässigt och kulturellt. Det präglar människors beteende och det är den som skiljer 

människors värderingar, trosuppfattning, normer och social praxis (Lustig & Koester 2010).  

Därför är det angeläget att förstå kulturer, men utan kommunikation finns ingen möjlighet 

varken att upptäcka andras kultur eller att visa andra sin egen (Fang 1998, Hall 1981). Verbal 

kommunikation inklusive både muntlig och skriftlig samt semantisk, d v s alla aspekter som 

har att göra med språklig betydelse, är allvarliga hinder för interkulturell kommunikation. 

Dessutom kan icke-verbala problem bilda barriärer som är lika stora (Beamer 1992). Den icke 

verbala kommunikationen är budskap som skickas utan att använda ord, såsom gester. Det ska 

också uppmärksammas och hanteras liksom verbal kommunikation. (Hall 1990, Jandt 2013). 

Olikheter i kommunikationsstilar, kulturvärde och språk skapar barriärer för interkulturell 

kommunikation (Thomas & Inkson 2008). För att åstadkomma en framgångsrik interkulturell 

kommunikation krävs därför en balansgång mellan kommunikatörer. Det är 

kommunikationskompetens som påverkar både budskapssändarens och mottagarens resultat 

(Beamer 1992, Kim 2001). 

När ett företag går in i internationalisering på tillväxtmarknader möter först och främst 

språkbarriärer. Då behövs kanske en tvåspråkig person som har både kunskap och kompetens 

om mångkultur för att förmedla budskap från en affärspart till andra. Om företaget själv inte 

har tillgång till den typen av personal finns det tolk som kan anlitas.     

En tolk, i affärssammanhang, är en tvåspråkig individ som översätter alla 

kommunikationsaktiviteter och affärstransaktioner från ett språk till ett annat. Tolken är ett 

vanligt hjälpmedel vid en interkulturell affärskommunikation (Samovar et al 2013, Babcock 

& Du-Babcock 1996 2001 2006). Men det finns olika nivåer av behov av en tolk i en 

organisation. Det beror på branschens specialiserade inriktning. Till exempel har en industri 

med avancerad specialisering större behov av tolk. För att kunna delta i internationella 

affärskommunikationsprocesser baseras tolkens kompetens på hur olika 

kommunikationsstrategier och metoder används och dessutom tolkens kunskap relaterat till 

företagets specialområde (Babcock & Du-Babcock 2006). 
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1.2 Problemdiskussion  

 

Konsekvensen av globalisering inom tillväxtmarknader är bland annat ett ökat antal länder 

som deltar i affärstransaktioner. Som en följd bildas till exempel olika normer, förväntningar 

och språkmönster. Detta skapar en komplex och utmanande affärsmiljö för deltagande 

företag. Det gör att företag som en organisation liksom individer som arbetar för företaget 

konstant anstränger sig för att fastställa sina etiska identiteter, affärsetikett och engagerar sig i 

interkulturell kommunikation (Melvin, Ephraim & Otis 2012, Ting-Toomey & Chung 2012). 

Svårigheter ska hanteras inte bara i själva organisationen och ur personalperspektiv, utan 

också produkten eller tjänsten som ska introduceras på den globala marknaden påverkas av 

kulturskillnader (Albaum & Duerr 2011).  Allt detta försvårar ett företags interaktion på 

tillväxtmarknader.  Jansson (2007 a) ger ett exempel där svenska företag hade sin outsourcing 

hos sina polska underleverantörer. Interaktionen mellan dessa parter var en besvärlig aspekt 

där språkbarriären och kulturskillnader var problem i största utsträckning. Språket lade hinder 

för parterna att kommunicera med de rätta personerna och lära känna varandra vilket ledde till 

att båda kontrahenter missförstod varandra. Samtidigt resulterade det i att organisationer 

uppträdde på olika sätt och hade svårt att anpassa sig. Detta har orsakat att antalet polska 

underleverantörer för svenska företag har minskat.  

Nästan alla forskare är överens om att språk är ett symboliskt system som förknippas med 

exempelvis kategoriserade objekt, olika grupper av människor, idéer, händelser, känslor och 

erfarenheter. Det utvecklas och styrs av medlemmar inom en viss sociokulturell gemenskap, 

med andra ord bestäms reglerna bakom varje språk av kulturen. Det språk en grupp människor 

talar är ett faktum som inte går att särskilja från deras specifika kultur (se t ex. Ribeiro 2007, 

Samovar et al 2013, Ting-Toomey & Chung 2012, Gudykunst & Mody 2002). Hinder uppstår 

vid interkulturella kommunikationer och främst är det språket. Detta löses inte enbart genom 

att undanröja själva språkbarriären, utan olika typer av kompromissar krävs eftersom språket 

förknippar direkt till skillnader mellan deltagarnas kulturer och målsättningar (Ribeiro 2007, 

Charles 2007, Feely & Harzing 2003).  

Tolk anses vara förmedlare och ett verktyg när språkbarriärer uppkommer. Många forskare 

har studerat fenomenet hur en tolk används i en internationell affärsmiljö. Ur översättnings- 

och tolkningsperspektiv kan det framkalla språkliga problem för en tvåspråkig person. Det 

kan till exempel vara bristande ordförråd, svårighet att hitta en idiomatisk motsvarighet eller 
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en grammatisk-syntaktisk likvärdighet. Avgörande är också likvärdighet i erfarenhet och en 

begreppsmässig överensstämmelse. Allt detta beror bland annat på kulturskillnader mellan de 

olika språken samt på personens kompetens vad gäller språket och kommunikationen (Jandt, 

2013, Xian 2008).  

Att översätta ett språk till ett annat så att motparten förstår är enbart en sorts lingvistisk 

teknik, på det sättet kvarstår språkbarriärer fortfarande. ”The language barrier provides a 

space in which interpreters can alternate and buffer.” (Ribeiro 2007, s. 577). I kontrast finns 

det studier som säger att det är effektivt att använda en person som har funktion att anknyta 

kommunikation i en internationell affärsmiljö, där den typ av personen betraktas som tillgång 

för företaget ur både professionell och språklig aspekt (Babcock & Du-Babcock, 2006; 

Samovar et al 2013, Hall 2005). 

Hur bra resultat det ger för att använda en tolk i praktiken kan uppdragsgivare svara på. De 

tidigare studierna i ämnet har visat både negativa och positiva effekter om tolkning i olika 

kontexter inom en organisation. Men hur de sammanflätade aspekterna av språk och kultur 

påverkar tolkens arbetsuppgifter kan ingen veta. Det finns heller ingen forskning ur det 

perspektivet.  

Att fokusera på tolkars egna upplevelser och roll i internationellt affärssammanhang skulle 

vara av speciellt värde för denna studie. Detta för att skapa förståelse hur språk- och 

kulturbarriärer övervinns vid företagsetableringar på tillväxtmarknader. 

 

1.3 Problemformulering  

 

 Hur upplever tolken kulturskillnader vid affärstolkningsuppdrag?  

 I så fall, vad är den största svårigheten för tolken och hur upplevs den? 

 Hur agerar tolken utifrån de kulturskillnader och svårigheter som upplevs? 
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1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att genom undersökningen skapa förståelse av tolkens roll som ett 

verktyg att hjälpa affärsparter övervinna kulturbarriärer, vid internationaliseringsprocessen på 

tillväxtmarknader. 

 

1.5 Avgränsning  

 

Uppsatsen avgränsas till en undersökning av polska och kinesiska tolkar och fokuserar på 

deras upplevelser av kulturskillnader. Ämnet berör interkulturell affärskommunikation, men 

teorin fokuseras på interkulturellt och kommunikationsmässigt perspektiv, förutom 

affärsmässigt perspektiv.  
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2 Teoretisk referensram  

 

Den teoretiska referensramen inleds med interkulturell affärskommunikation och olika 

komponenter för att tillfredställa en sådan kommunikation. Senare fokuserar vi på kulturella 

skillnader och det som skapar språkbarriärer. Det sista avsnittet presenteras en teori om tolk.

 

 

2.1 Interkulturell affärskommunikation 

 

Det är allmänt känt att språk är ett faktum som skiljer människor från djuren, därför är språket 

ett viktigt system för kommunikation. Språket enligt Peltokorpi (2007) som människorna 

använder bygger upp deras förståelse av världen och hur de konstruerar meddelanden. Det 

innebär att kulturer som talar olika språk skapar mening om världen på annat sätt anser 

författaren. Peltokorpi (2007) menar därmed att språket och dess påverkan ofta förbises i 

sammanhang med kulturen vid tal om interkulturell affärskommunikation. Överlag är det 

vanligt förekommande att språket formar hur internationella kommunikatörer uppfattar 

kulturpåverkan (Babcock & Du-babcock 2001).  

Interkulturell kommunikation är en interaktion mellan människor med olika språkbakgrunder 

(Lustig & Koester 2010). “Imagine how difficult communication can be if the source and 

receiver are in different contexts and share few symbols” (Jandt 2013, s. 45).  

Varner (2000) anser att interkulturell affärskommunikation handlar om viktiga frågor om 

interkultur, kommunikation och affärer, det är kommunikationen med individer eller grupper 

med olika kulturella bakgrunder i en affärsmiljö. Till skillnad från andra forskare lägger 

författaren fokus på kulturella och språkmässiga olikheter. Hon framhåller att olika individer 

tänker på olika sätt och har olika strategier att hantera problem.   

Melvin, Ephraim och Otis (2012) tar även upp kommunikation i en social miljö där de 

poängterar andra beteendemässiga aspekter bland annat gåvor eller gemensam lunch som kan 

influera senare affärs möjligheter. Det krävs dock att vara medveten om individuella 

kommunikationsstilar (Varner 2000). Detta styrker Melvin, Ephraim och Otis (2012) att 

vanligaste faktorerna som bidrar till okunskaper i internationella affärer är oförmågan att 
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förstå och anpassa sig till andra kulturers sätt att tänka och agera. Varner (2000) skriver att när 

två olika kulturer möts då tar de med sig sina bakgrunder samtidigt som de kliver ur sin egen 

kultur och miljö för att skapa en ny kontext.  

2.2 Kommunikation  

 

Kommunikation är människors förmåga att dela idéer och känslor (Samovar et al. 2013). 

Kommunikation mellan människor fyller olika behov (Tuleja 2005, Nilsson & Waldemarson 

1994) och funktioner i ett samhälle av mänskligt samspel (Nilsson & Waldemarson 1994). 

Behov kan bland annat vara samhälleligt behov som t ex. anpassning, kunskapsöverföring, 

traditioner. Funktioner kan uppfattas på olika sätt: För det första som en informationsfunktion, 

för det andra som en handlingsfunktion dvs. att påverka andra människors tankar, beteenden 

eller attityder för att samarbetet ska gå bra och för att olika behov i sin tur ska kunna 

tillfredsställas. Det finns, för det tredje, känslomässig funktion som förknippas till den sociala 

funktionen i ett samhälle, som t ex relationer och roller (Nilsson & Waldemarson 1994). 

Kommunikation anses som en transaktionsprocess (Baki - iri  2012, Jandt 2013, Tuleja, 

2005, Liu, Voléciéc & Gallois 2011). Baki - iri  (2012) betonar att den är symbolisk, 

kontinuerlig, oåterkallelig och den går inte att repetera . Författaren menar vidare att det finns 

en rad karaktärsdrag inom kommunikationsprocessen. Den är komplex, varje delprocess är 

ömsesidigt beroende av varandra och den påverkas av sina delprocesser. För att kunna förstå 

själva kommunikationen är det angeläget att inse hur processen tilldrar sig. Förutom en 

process betraktar Tuleja (2005) kommunikation som en produkt. Produkten av en effektiv 

kommunikation är att de berörda kommunikatörerna har gemensam uppfattning.   

Många forskare håller med om att kommunikation innehåller olika komponenter (se t.ex. 

Samovar et al. 2013, Tule a       Baki - iri  2012). Med utgångspunkt från den 

gemensamma uppfattningen har Jandt (2013) byggt en kommunikationsmodell. Han 

framhåller att hur dessa komponenter fungerar beror på kontext i själva verket, det kan 

exempelvis vara vilken miljö kommunikatörer befinner sig i. Neuliep (2006) påpekar att den 

miljö där kommunikationen sker kan vara kulturell, fysisk, relationell och perceptuell.   
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Figur 1. Kommunikations modell, källa: Jandt (2013) s. 42 

Figuren ovan visar de elementerna som ingår i en kommunikationsprocess: 

Source, är en person med en idé som önskar en kommunikation med en annan person.  

Encoding, det som människor vill kommunicera är i form av en symbol vilken inte går att 

dela direkt, utan en kodningsprocess behövs för att koda människors tankar till ord, men 

samtidigt kan de också kodas till icke talande symboler. 

Message, är resultatet av kodningsprocessen. 

Channel, är det tekniska sätt som sänder det kodade budskapet. 

Noise, innebär här allting som kan förvanska kodningen och budskapet. Olika typer av externt 

oväsen, exempelvis en blick eller ett oljud som kan distrahera en persons koncentration. Som 

internt oväsen räknas en persons egna tankar och känslor som avleder dess uppmärksamhet 

om budskapet. Semantiskt oväsen handlar om alternativa betydelser av en källas 

budskapssymbol. 

Receiver, är den som tar emot budskapet. Mottagaren kan vara internationell och kan vara 

flera.  

Decoding, är en motsvarande process till kodningen, på det sättet engagerar sig mottagare 

aktivt för att tilldela mening åt de mottagna symbolerna.  
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Receiver response, den syftar till allting mottagaren gör efter medverkandet av avkodningen.  

Feedback, är mottagarens reaktion och beror på vilken kunskapskälla han har. Sedan sker en 

återkoppling till den och bildar en specifik uppfattning.  

Kommunikation är centrum för ett samhälle och dess invånare, varken människa, samhälle 

eller kultur kan överleva utan den (Nilsson & Waldemarson 1994). 

Genom verbala eller/och ickeverbala budskap utförs en kommunikation. Ickeverbal 

kommunikation anses som att en handling antingen skickas avsiktligt eller tolkas med avsikt 

av mottagare och det finns potential att få återkoppling från mottagare (Burgoon, Guerrero & 

Floyd 2010). Ickeverbal kommunikation har funktioner bland annat att ersätta språk, att 

tydliggöra relation, att reglera interaktion (Jandt 2013, Samovar et al. 2013). Människors 

verbala beteende påverkas av den kultur varje grupp tillhör, därmed avspeglar våra 

ickeverbala beteenden de kulturella mönster som vi förvärvar genom socialiseringsprocess i 

livet (Gudykunst & Kim 2003). 

 

2.3 Förståelse om kultur 

2.3.1 Vad är kultur 

 

Kultur är ett begrepp som präglar allting. Om man söker på google efter begreppet kultur får 

man över en halv miljard söknings resultat (Nakata 2009). Gibson (2002) skriver att det finns 

olika sätt att beskriva begreppet kultur. Hofstede (1982) definierar kultur som ett kollektivt 

program för människors tankesätt och det är det som skiljer människorna från olika grupper. 

Kultur utgörs av en livsstil hur en grupp omgivs av deras interpersonella relationer, deras 

beteende samt deras attityder (Randlesome & Myers, 1998). Trompenaars och Humbden-

Turner (1997) definierar begreppet som ett sätt på vilket en grupp löser problem. Begreppet 

kultur beskrivs på olika sätt bland antropologer, sociologer, ekonomer och språkvetare på 

grund av dess komplexitet och den kontext man befinner sig i (Manners & Kaplan 2009). 

Men det finns en gemensam uppfattning bland många forskare om vad begreppet kultur 

innebär:  
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1) Kultur är inte medfödd utan inlärd (Hall 1981).  

Ting-Toomey och Chung (2012) poängterar att kultur är ett lärande system där innehållet till 

exempel är olika mönster, traditioner, tro, värderingar och regler. Systemet med detta innehåll 

integreras i en grupp människor och samtidigt överlämnas det från generation till generation. 

Under sin livstid lär sig varje människa egna tankemönster, känslor och agerande (Hofstede 

2001). Människor lär sig sina kulturella regler och normer genom kommunikation medvetet 

eller omedvetet (Liu, Voléciéc & Gallois 2011).  

Det finns formell och informell inlärning. Formell inlärning fås ofta från strukturerade sociala 

institutioner exempelvis skolor, kyrkor och informell inlärning genom till exempel 

interaktion, observation och imitation. Det finns olika kanaler att lära sig kultur såsom genom 

ordspråk, berättelse, folksaga, myt, konst och massmedia (Samovar et la. 2013). 

2) De olika aspekterna av en kultur förknippas med varandra och om en del av en kultur blir 

berörd påverkas alla andra delar på samma gång (Hall 1981). 

Människorna inom en kultur visar sig inte enbart ha identiska artefakter, normer och 

värderingar. Dessutom har varje kultur ett brett mönster av annorlunda symboliska 

egenskaper jämfört med en annan kultur. Dessa egenskaper byggs av olika mänskliga 

komponenter, en komponent påverkar de andra och varje komponent påverkas av andra. 

Kultur som ett paradigm tillhandahåller en betydelsefull kontext där man möter varandra och 

möter den yttre världen (Trompenaars & Hampden- Turner 1999). Trots kunskap om en 

kultur som är en värdefull resurs, så innebär det inte att kommunikationen underlättas på ett 

framgångsrikt sätt med personer från en annan kultur (Jameson 2007). Varner (2000) 

framhåller att många kulturer har sina egna kognitiva ramar som avgör vad som anses logiskt 

och rationellt i deras kulturer.  

3) en kultur definierar gränserna för olika grupper i praktiken (Hall 1981). 

Som tidigare nämnts delas människor av olika kulturer och bygger olika grupper. Därför 

betraktar dessa människor varandra som gruppmedlemmar. Deras gemensamma värderings 

funktion gör att samhället delas av egengrupp (in-group) och främlingsgrupp (out-group). Det 

är ”vi”-känslan som är intuitiva kännedomen i egengruppen, medan främlingsgruppen är ”de” 

(Gudykunst & Kim 2003, Ting-Toomey & Chung 2012, Hofstede, Hofstede & Minkov 2011). 
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2.3.2 Faktorer bakom kultur 

 

Schein (2010) skriver att kultur är en abstrakt aspekt därför behövs det att man får en 

övergripande förståelse om faktorer som ligger bakom begreppet kultur.  

Dessa faktorer illustrerar författare enligt följande:    

 Beteendemässiga faktorer när människorna interageras - det perspektivet inbegriper 

språket som parterna använder, traditioner som utvecklas och ritualerna som används i ett 

antal olika situationer.     

 Vanor och tankar, mentala mönster och verbala dimensioner - de intellektuella ramar som 

styr uppfattningar, tankar och språk används av medlemmarna i gruppen.  

 Gemensamma uppfattningar - de framväxande överenskommelserna skapas av 

representanter när de interagerar med varandra 

 Klimat- det sätt som representanter interagerar med varandra, med kunder och med 

utomstående.   

Dessa faktorer varierar inte enbart inom grupper utan som Schein (2010) framhåller 

karakteriseras av olika samhällen. Schein (2010) lyfter även aspekten att kulturer har olika tro, 

värden som strävar efter olika mål. I annan kultur kan dessa variera vilket kan leda till 

misstolkningar eller eventuella konflikt. Kulturer och dess gemensamma normer och 

värderingar i ett land skiljer sig från en kultur i ett annat land (Drogendijk & Slangen 2006).   

 

Gibson (2002) påpekar att det finns olika modeller för att presentera kulturkonceptet. Kultur 

kan ses exempelvis som ett isberg där över vattenytan finns kulturens egenskaper och - 

beteendemönster åtkomliga. Under vattenytan å andra sidan befinner sig grundläggande 

attityder, tro och värderingar. Ting-Toomey och Chung (2012) förklarar även att det är 

underliggande kulturella tilltro och värderingar som styr människors tänkande, beteende och 

reaktioner. Det är de generella mänskliga behoven som skapar gemenskap mellan individer 

och grupper. Trompenaars och Humbden-Turner (1997) framhåller att kultur är under 

människans medvetenhet och det är omöjligt att verbalisera kulturen d v s sätta ord på den. 

http://sv.wiktionary.org/wiki/tolkning
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Det finns dock en föreställning att kulturen i sig skapar ursprung till handlingar.

 

Figur 2.  Kulturisbergs metafor (Källa: Ting-Toomey & Chung, 2012, s.16)  

 

2.4  Språk och kulturbarriär som internationaliseringsbarriär  

 

Språket anser Rugman och Collinson (2009) är en av många bakomliggande faktorer till 

internationaliseringsbarriärer men Hofstede (2001) betonar att språket är mest ett 

övergripande verktyg vid interkulturella sammanträden. Samovar et la. (2013) anser att det är 

omöjligt att särskilja språket från kultur, detta på grund av att verbal kommunikation skiljer 

sig från kultur till kultur samtidigt som uppfattningar också skiljs åt.  

Språket är dock samtidigt den viktigaste nyckeln till att förstå kulturer, dess värderingar och 

attityder. Harzing och Feely (2008) skriver att språket som kommunikationsmedel är viktigt 

för att hantera sina utländska ärenden. Kommunikation bygger på ett gemensamt språk, en 

förutsättning som inte förekommer i en hel del internationella affärssammanhang. Där det 

oftast uppstår komplexa svårigheter att hantera sina affärer. Språkbarriär har även upptäckts 
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av Atlas Copcos CEO Percy Barnevik, där han identifierade språkbarriären vilket företaget 

hade haft mest allvarliga operativa problem med (Harzing & Feely 2008).  Marschan, Welch 

och Welch (1997) menar att språkförmåga ger vissa individer makten att underlätta 

kommunikationsflöde för att på ett snabbt sätt se till att viktig information når rätt person.       

Affärsområden såsom internationell marknadsföring, internationell förvaltning, 

internationalisering och interkulturell kommunikation fylls med exempel på hur språket 

påverkar företagens förmåga att fungera på internationella arenor (Marschan, Welch & Welch 

1997 ). Språkbarriärer mellan hemmamarknaden och etableringslandet är en del av hinder till 

effektiva förhandlingar och expansionen eller samarbetet (Luo & Shenkar 2006).  

Språkbarriärer är också ett hinder för företag som successivt ska lära känna sin nya 

samarbetspartner. De följs av uttryckta termer mellan parterna, sociala och ekonomiskt olika 

system och mentalitet och samtidigt olika sätt att tänka. Dessa leder senare i processen till 

ytterligare missuppfattningar (Villinger 1996).      

Kultur är lärande och förmågan att kunna lära känna en annan kultur ökar förtrogenheten 

vilket därmed ökar förtroendet mellan parterna. Språket är avgörande eftersom man 

förhandlar på ett språk (Selmier II & Oh 2012). I detta avseende är det viktigt att inte bortse 

från språkanvändning och andra sociala handlingsmönster som är kopplade till varandra och 

kan inte skiljas från varandra (Lauring 2007). 

En annan språkbarriär som ofta förekommer vid internationella affärer grundar sig bland 

annat i olika attityder mot ett främmande språk. Bristande språkkunskaper försvårar för parter 

att utveckla närmare relationer vilka utlöser en rad negativa konsekvenser, bl a osäkerhet, 

misstänksamhet, konflikter (Feely & Harzing 2003, Welch, Welch & Piekkari 2005).    

 

2.5 Tolk 

 

Språket är en integrerad del av kulturen. Samtidigt är tolken en link-pin som knyter av till 

olika sociala grupper med olika språk. En tolk behöver inte bara kunskaper om språk. 

Han/hon måste också känna sig hemma i två kulturer (Janssens, Lambert & Steyaert 2004 ). 

Hall (2005) framhåller att tolken bidrar till översättning av kulturella aspekter vilket leder till 

att missuppfattningar undviks och kommunikationen anses effektiv för båda kulturer. 
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Skillnader mellan kulturer och språket ger upphov till missförstånd och annorlunda beteenden 

från parterna. Detta förstår de flesta tolkar och kan överbrygga (Ribeiro 2007). Hofstede 

(2001)  har genom en studie av konsekvenser av kulturer också upptäckt att tolkarna bör vara 

bekanta inte enbart med båda språken utan de måste känna till materialet som ska tolkas.  

Tolk är enligt Babcock och Du-Babcock (2006) ett begrepp som innebär tvåspråkiga personer 

som översätter uppgifter åt två olika parter som talar olika nationella språk. Tolk förekommer 

när potentiella kommunikatörer inte delar kompetensen och kunskapen i ett språk som 

motparten talar. En tolk vid tal om kommunikation är generellt en mellanhand för att översätta 

meddelanden mellan parterna (Babcock & Du-Babcock, 2006, Samovar et al 2013). Parterna 

kallar författarna för primära kommunikatörer (antingen fysiska personer eller grupper) som 

utbyter eller har för avsikt att utbyta meddelanden, medan tolkar är de som står mellan de 

primära kommunikatörerna i processen.   

 

 

Figur 3. Link-pin kommunikationskanaler (Babcock & Da-babcock, 2001, s.384) 

 

Figuren ovanför visar en exemplarisk modell för de två parternas behov av tolken.   

 

2.6  Interkulturell affärsbeteende   

 

När en affär uppkommer mellan två olika länder ingår även affärsbeteende. Förhandlingsstil 

är en av aspekterna inom affärsbeteende. Denna har mycket gemensamt inom inhemsk och 

utländsk marknad. Som nämndes i tidigare avsnitt utgör dock kulturskillnader en aspekt som 

kräver allför mycket fokus. Kulturskillnader mellan parterna kan ännu mer försvåra 

förhandlingarna anser Salcuse (1999). Detta för tankar till resonemang om att kulturer skiljs åt 

beträffande förhandlingsstil.  
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Samovar, Porter och McDaniel (2013) skriver att många multinationella företag är medvetna 

om att det finns skillnader i förhandlingsstilar både inhemskt och internationellt som skapar 

missuppfattningar och även konflikter. Dessa påverkas och ökas på grund av att 

förhandlingsstil påverkas av bland annat deras egna kulturer, värderingar, olikartat 

beslutsfattande. Därför är det viktigt att försöka uppnå överenskommelse med alla parter. 

Gesteland (2002) påvisar en förhandlingsteknik där företag antingen satsar på personliga 

relationer först innan de går vidare till affären, eller företag som förhandlar affären i första 

hand innan de beslutar att umgås med motparten. Den första stilen benämner författare 

relationship-focused (RF). Kulturer som känneteckens av RF bygger förhållande med 

motparten starkt innan de förhandlar. Där lägger förhandlare vikten på att känslomässigt vara 

säker på att vidare förhandling kan gälla. Förhandlingar i dessa kulturer tar oftast längre tid 

för att förhandlare snarare vill förlita sig på motparten och utveckla personlig relation. 

Förhandlare som har dessa kulturer i bakgrunden är försiktiga och litar inte på telefonsamtal 

eller e-post. Detta kan länkas samman med Kina där sociala aktiviteter kommer först före 

förhandlingar samtidigt där ansikte mot ansikte prioriteras.  

Den andra stilen författaren ger kallas för deal-focused. Denna stil eftersträvar också att lära 

känna sin motpart. Till skillnad från den tidigare nämnda stilen, sker relationsbyggande 

successivt under hela förhandlingsperioden. Det som står i centrum är affären (Gesteland 

2002).  

2.7 Kulturskillnader - Hofstedes och Halls teori 

2.7.1 Hofstedes kulturdimensioner  

 

Hofstede (2001) skriver om fyra grundläggande dimensioner av en nationell kultur som 

författaren har studerat i en enkätundersökning i IBM koncernen . Varje dimension innehåller 

olika aspekter av en kultur som mäts i förhållande till andra kulturer. De grundläggande 

dimensionerna är bland annat: 

 Maktdistans 

Maktdistans handlar om ojämlikheter i samhället när det gäller maktfördelning och huruvida 

en ojämn maktfördelning accepteras. Denna dimension uttrycker attityden i kulturen mot 

dessa ojämlikheter bland befolkningen. Jämlikheter finns i alla samhällen. Med detta synsätt 

menas att vissa kulturer anses ha mer makt än andra t ex vissa människor har större 
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möjligheter att påverka andra människors beteende och tvärtom (Hofstede 2001, Hofstede, 

Hofstede & Minkov 2011).  

 Kollektivism kontra individualism 

Majoritet av människor lever i samhällen där gruppens intresse går före individens. Det kallas 

för kollektivistiska samhällen där gruppens makt är individens. Motsatsen är samhällen där en 

minoritet av människor lever i grupper där individens intresse går före gruppens. Dessa 

samhällen benämns individualistiska. IBM-studien har visat den dimensionens betydelse i 

förhållande till arbetsmål. I ett individualistiskt samhälle innebär arbetet att det finns 

tillräckligt mycket tid över för arbetstagaren själv och familjen. Det finns också stor frihet att 

en anställd själv kan bestämma över hur arbetet ska skötas. Samtidigt medför arbetet en 

utmaning och kan skapa känsla av tillfredsställelse när målet den anställde nått målet. 

Kollektivismen innebär att arbetet ger möjligheter att förbättra sin kompetens samt få lov att 

använda sina färdigheter i arbetet. (Hofstede 2001, Hofstede, Hofstede & Minkov 2011). 

 Osäkerhetsundvikande 

Osäkerhetsundvikande definieras som en reaktion av medlemmarna i en kultur när de känner 

sig hotade av svårtolkade eller okända situationer (Hofstede 2001, Hofstede, Hofstede & 

Minkov 2011). Malik och Zhao (2013) anser att kulturer med hög UA (Uncertainty 

avoidance) söker stabilitet och säkra beslut i sina handlingar. Låga UA organisationer tyder på 

att man lär sig av öppna frågor. Länderna med hög osäkerhetsundvikande implementerar mer 

formella regler och tolererar aldrig avvikande beteende. Människor är mer stressade och 

osäkra inför nya företeelser. Länderna som kännetecknas av låg UA har stor vilja att fatta 

riskfyllda beslut. Dessutom utmärks dessa kulturer av högre flexibilitet och avslappning inför 

det nya. Vid tal om t ex förhandlingar kräver höginriktade kulturer snarare mer detaljer och 

planer som representanter följer. Dessa kulturer utmärks av ett långsammare tempo (Samovar 

et la. 2013).                  

 Långsiktig kontra kortsiktig inriktning 

Långsiktighet är ett mått på uthållighet, sparsamhet och annat som inte ger utdelning direkt 

utan längre fram i tiden (Hofstede 2001, Hofstede, Hofstede & Minkov 2011). LTO (Long-

term Orientation) dimensionen relateras enligt Malik och Zhao (2013) till tidsaspekter. 

Samtliga beslut som gäller tidaspekter har strategiska konsekvenser för anpassningen och 

affärer. 
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Företag i långsiktigt inriktade kulturer förbereder långsiktiga planer. Däremot är de flesta 

västerländska verksamheter uppsatta med kortsiktiga planer. Långsiktigt orienterade företag 

ser lägre risker i de längre samarbetena. De västerländska företagen fokuseras mer eller 

mindre på kortare tidsperioder för samarbeten (Malik & Zhao 2013).     

 

2.7.2 Halls kulturmönster 

 

Förutom Hofstedes teori fanns en annan antropolog Edward Hall (1990) som argumenterade 

att kultur skiljer sig åt genom att jämföra huruvida människors kommunikationer utgår ifrån 

hög- eller lågkontextsamhället.  Enligt Hall (1990) hänvisar hög- och lågkontextkultur till ett 

faktum när människor kommunicerar med varandra och då tar budskapsändare för givet att 

åhörare känner till mycket om subjektet de diskuterar med. I en kultur med låg kontext känner 

lyssnare till lite om subjektet och därför behövs mycket och konkret information om detta. 

Med andra ord lämnas det så lite utrymme för egen tolkning som möjligt så att budskapet 

ligger i det uttalade ordet och ingen annanstans. Däremot i en kultur med hög kontext är det 

tvärtom en situation där mycket av budskapet ligger mellan raderna. Man utgår från en 

gemensam förståelse för det kulturella sammanhanget för att tolka meddelandet. 

Som nämndes tidigare om kommunikationens kontext, innehåller den inte enbart verbala och 

ickeverbala koder utan också kulturella, fysiska, socio- relationella och perceptuella miljöer. 

Alla dessa ger kommunikatörer kunskap om hur de ska kommunicera i en given situation. I en 

högkontextkultur används mindre uttryckta meningar, däremot i en lågkontextkultur ligger 

mer fokus på verbala koder än ickeverbala element av kontexten (Hall 1990). 
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3 Metod  

 

I följande kapitel behandlas det metodologiska ramverk som använts i arbetet med studien. I 

kapitlet introduceras och beskrivs för hur studien har genomförts. 

 

 

3.1 Kvalitativ forskning 

 

Studien har genomförts enligt en kvalitativ ansats. Jämfört med en kvantitativ forskning där 

vikten läggs på siffrorna bygger den kvalitativa undersökningen på data och frågeställningar 

som genereras i form av ord och sociala kontexter (Bryman & Bell 2011). Samtalet i 

kvalitativ forskning är en utgångspunkt för att producera kunskap vilket för tankar till en 

epistemologisk syn på forskningen. Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att kunskap 

konstrueras genom samspelet mellan två parter, det vill säga en intervjuare och hans 

respondenter. Denna uppsats har utgått från att tillbringa tid för samtal med tolkarna och 

lyssna på deras berättelser för att genomföra hela undersökningen. Tolkarna är studieobjekten. 

Därmed är insamlad data tolkarnas upplevelser och perceptioner.  

Det finns anledningar till val av kvalitativ ansats till den här studien. Widerberg (2002) 

skriver att kvalitativ forskning handlar om klargörandet av ett fenomens karakteristiska 

egenskaper, med andra ord fenomenets betydelse. Respondenters berättelse, dvs. meningar 

och ord, har blivit insamlade empiriska data som rymmer en social bild av verkligheten 

(Bryman & Bell 2011). Det innebär att tolkarnas berättelser är en slags social verklighet av 

hur de arbetar och vilken roll de har vid affärstolkning i kontakten mellan kinesiska, polska 

och svenska företag. Samtidigt berör det fenomenet interkulturell kommunikation, vilket 

framställer kulturella och sociala insikter, något som är ytterligare en anledning att välja 

kvalitativ ansats (Javalgi, Granot & Brashear Alejandro 2011). Utöver detta poängterar Cheng 

(2007) att kvalitativ ansats vid tal om interkulturella studier bidrar till forskarnas lärande 

vilket kvantitativ ansats begränsar.  

En kvalitativ studie präglas av en djupgående undersökning för att skapa förståelse av 

studiefenomen (Bryman & Bell 2011), vilket är vad den här uppsatsen syftar till. 
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3.2 Undersökningsmetod  

 

3.2.1 Teoriinsamling 

 

I denna studie användes Googles sökmotorer, artikeldatabaser såsom Business Source Premier 

från universitets bibliotek och Google Scholar för att hitta en större mängd vetenskapliga 

artiklar som berörde uppsatsens ämne. Använda sökord är exempelvis: multiculture 

communication, intercultural business communication, language barrier, culture differences, 

language link-pin, cross-cultural communication, verbal communication, non-verbal 

communication. Vid sökning i ovan nämnda databaser lästes titlarna och abstrakt i artiklarna 

för att se om de var relevanta för denna studie. Nedan presenteras en figur på teorier som 

använts vid uppsatsskrivandet. Alla nedanstående teorier har varit i fokus vid insamlingen. 

 

 

Figur 4 Illustration av uppsatsens teoriram 
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3.2.2 Intervjufrågor 

 

I denna uppsats har kvalitativ intervjumetod med semistrukturerade intervjuer använts. Val av 

den typen av intervju grundar sig i att den förespråkar dialoger och en öppen diskussion. 

(Bryman & Bell 2011). Genom den tekniken har det gett en stor volym av svar med rikt 

innehåll från respondenterna . Det är viktigt att intervjuare inte har förutfattade meningar vid 

frågeformulering utan koncentrerar sig på information som är inbyggd i respondenters svar. 

Trost (2010) talar om inläsning i ämnet innan intervjun så att intervjuaren har klar inriktning 

på om diskussionsområden som ska utföras med respondenter.  

Trots att det är öppna frågor är det viktigt att finna en röd tråd. Därför har frågeformulering 

noggrant jämförts med undersöknings problematik för att testa följriktigheten och att frågorna 

stämmer överens med undersökningens syfte (Ghauri & Grønhaug 2005) För att göra 

respondenterna bekanta med underökningen hade frågor samt studiesyfte skickats till de i 

förväg. Fördelen med denna metod är att det finns största möjlighet att berika insamlade data. 

Under intervjuerna fick respondenterna även möjlighet till att vara tysta, på så sätt fick de 

känna sig avslappnade (Bryman & Bell 2011).  Kvale och Brinkmann (2009) anser att en 

kvalitativ forskningsintervju är ett samspel mellan intervjuaren och respondenten där det 

förekommer en produktion av kunskap. Detta beror dock på kvaliteten hos intervjuarens 

färdigheter och hans kunskaper kring ämnet. Fokus av respondenter till denna studie ligger 

därför på tolkarnas kunskap och kompetens, både den språkliga/kulturella och yrkesmässiga.  

Ordningen av frågor ställdes beroende på samtalssituationen. Frågor ser bilaga 1. Intervjuarna 

styrdes efterhand för att få respondenterna koncentrera sig på samtalet i relevanta områden.  

 

3.2.3 Urval av respondenter 

 

Totalt har tio intervjuer genomförts med respektive polska och kinesiska tolkar. Trost (2010) 

framhåller att oftast kan man inte plocka ut sina data från alla medlemmar i den population 

man valt ut. Urvalet av respondenterna till denna studie började med sökning efter polska och 

kinesiska tolkar på Kammarkollegiet, eller genom Googles sökfunktion. En del av de utvalda 

tolkarna var antingen auktoriserade eller utbildade. Samtliga hade erfarenhet av 

affärstolkning. Somliga respondenter har till och med egen konsultverksamhet. Yrkesmässigt 
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jobbar en del enbart som tolk och andra som konsulter vilket innebär att deras arbetsuppgifter 

innefattar fler områden än språk.  

De tio som kvalificerade sig sorterades ut från en stor mängd tolkar genom många 

förfrågningar via telefonsamtal. Kvaliteten skulle motsvara kompetensen för affärstolkning 

vilken inte var vanlig. Ur dessa samtal framkom förslag till tänkbara respondenter 

kvalificerade för undersökningsintervju. Enligt Bryman och Bell (2011) kallas ett sådant urval 

för snöbollsurvalet. Widerberg (2002) menar att snöbollsmetodens kärna innebär att den som 

intervjuas ger information om andra eventuella respondenter.  

Av de kinesiska respondenterna utgjordes fem av en manlig och fyra kvinnliga tolkar, medan 

de polska respondenterna utgjordes av fem, en man och fyra kvinnor. Urvalet har skett 

slumpmässigt vilket innebär att varje enhet hade samma chans att komma med urvalet 

(Bryman & Bell 2011).   

 

3.2.4 Intervju och inspelning  

 

En del intervjuer har gjorts via Skype, andra med hjälp av telefon. Trost (2010) är kritisk mot 

telefonintervju, enligt honom kan det möjligen förhindra djupgående frågor och svar. Trots 

detta har denna intervjuteknik använts för det undersökta fenomenet i den genomförda 

studien. Personliga intervjuer på plats har varit omöjliga på grund av att alla respondenter bor 

på olika ställen i Sverige och att en polsk tolk är bosatt i Polen. Fördelen med denna metod 

har varit möjligheten att kunna tala med geografiskt utspridda respondenter (Kvale & 

Brinkman 2009). Det är också en ekonomisk fråga, samt att intervjuer tar mindre tid i 

anspråk. (Bryman & Bell 2011). Respondenterna erbjöds även möjlighet till återkontakt via e-

post eller telefonsamtal för att ytterligare frågor skulle kunna kompletteras efter behov.  

En av genomförda intervjuer med kinesisk konsult har skett personligen på respondentens 

arbetsplats. Det gav möjlighet för intervjuaren att iaktta respondenten vilket bildade 

djupgående förståelse om själva intervjun (Bryman & Bell 2011).  

Samtliga intervjuer har spelats in antingen med hjälp av mobiltelefon eller en applikation som 

hanterar konversationer via telefon. Syftet har varit att inte missa viktiga fakta och 

möjligheten att kunna lyssna upprepade gånger efteråt.  
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Bryman och Bell (2011) skriver att inspelningstekniken bidrar till att förbättra intervjuarens 

minne. En fördel med denna metod är att underlätta senare analys av intervjumaterialet.  

Intervjuerna varade mellan 40 och 50 minuter för varje respondent. Det sammanlagda 

inspelade materialet omfattar 8 timmar och 20 minuter.  

 

3.2.5 Bearbetning av data  

 

Alla respondenterna samtyckte till inspelning innan intervjuerna påbörjades. Efter 

inspelningen transkriberades alla inspelade ljuddokument noggrant. 

Av tio intervjuer har åtta genomförts på uppsatsförfattarnas modersmål, resten på svenska. 

Intervjumaterialen på polska och kinesiska översattes ordagrant efter transkribering. Även 

citaten är översatta ord för ord till svenska.  

Kärnan i undersökningen är att skapa förståelse för interkulturell kommunikation i tolkarnas 

kontakter i Kina/Polen. På det sättet ger det en inblick i hur språk- och kulturbarriären kan 

överbryggas vid ett företags internationalisering på tillväxtmarknaden. Det finns en del 

forskare som har studerat liknande fenomen men trots allt är det ett vetenskapligt område som 

inte är särskilt utforskat.  

Analysen av materialet har skett i olika faser. Först och främst av intervjumaterial från var 

och en av respondenterna då studien var individfokuserad. Det är enheten i en speciell kontext 

som man vill förstå enligt Jacobsen (2002) och denna enhet i uppsatsen är tolkar.  Den 

kvalitativa empirin har sammanställts utifrån de inspelade tolkarnas berättelser. Sedan, har 

empirin på ett systematiskt sätt analyserats och redovisats utifrån uppsatsens teoretiska 

referensram. 

Jacobsen (2002) skriver om tre faser vid analysprocessen av kvalitativa data som rör bland 

annat: beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination. I denna uppsats har 

all data noggrant sammanställts genom att transkribera ljudmaterialet och översätta. Insamlad 

data har fungerat som en ordentlig grund för den senare processen enligt Jacobsens instruktion 

(2002). Det andra steget, d v s systematisering och kategorisering, görs för att förenkla och 

sortera bort de diffusa data som förekommer innan analysen utförs. I den fasen togs data bort 

som var irrelevanta för undersökningens syfte, t ex skildringar och berättelser kring historiska 



   

 
23 

händelser vid etableringar av svenska företag i Polen. Eftersom de olika delarna av den 

teoretiska referensramen bygger på varandra, finns det en tendens att liknade teorielement 

återkommer. Det gör att teori upprepas på något sätt och det saknas tydlig gräns mellan olika 

områden. Uppsatsförfattarna har arbetat för att undvika upprepande beskrivningar i 

teorikapitlen. Det har dock varit svårt att göra en tydlig kategorisering av intervjumaterialet 

eftersom de olika begreppen i den teoretiska ramen i viss mån går in i varandra.   

Sista fasen som Jacobsen (2002) beskriver är en kombination där tolkning av all data sker. 

Här har rangordnats vilken teori som passar just det empiriska materialet. Den mest 

återkommande kärnan som identifierats var interkulturell affärskommunikation. En kategori 

kan rymma flera underkategorier som har gemensamma egenskaper (Strauss & Corbin 1998, 

Bryman & Bell 2011). Begreppet interkulturell affärskommunikation har lagts till grund för 

analysprocessen. Därmed har somliga kategorier kopplats till begreppet, bland annat 

språkbarriär och kulturdimensioner.  

Närliggande samband mellan datainsamling, analys och den resulterande teorin som sker 

parallellt med varandra under forskningsprocessens gång är utgångspunkten för att få fram ett 

tillförlitligt resultat (Strauss & Corbin 1998, Bryman & Bell 2011). Därmed har analysen 

under hela processens förlopp hållits öppen, vilket innebär att alla delar liknades vid en spiral 

där rådata och teorisökningsprocess regelbundet växlat (Jacobsen 2002).       

 

3.2.6 Sekundärdata  

Sekundärdata är data som samlas in från tidigare genomförda studier men som inte 

nödvändigtvis har haft samma undersökningssyfte i grunden. Fördelen är att det kan spara tid 

och pengar för senare forskare. Den största fördelen är möjligheten att utifrån sekundära 

källor formulera och förstå problemet bakom studien (Ghauri & Grønhaug 2005). Detta är 

fallet i den här undersökningen. Med teoristöd har generella frågeformuleringar kunnat 

utformas på ett genomtänkt sätt. Annat sekundärt material i form av Hofstedes (2011) 

kulturdimensioner har samlats ur värderingar i jämförelse med polsk, kinesisk och svensk 

kultur. Hofstede är en nederländsk forskare inom socialpsykologi som har utvecklat en teori 

för att jämföra olika kulturella värderingar över världen.   
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3.3 Kvalitetsmått  

3.3.1 Validitet 

 

Validitet enligt Esaisson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) är ett begrepp som 

beskrivs på två sätt. Den kan innebära överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och 

operationella indikatorer eller ett påstående om att mätningen som görs stämmer med det som 

mäts. Bryman och Bell (2011) framhåller att validitet går ut på en bedömning att det resultat 

som genererats hänger ihop med vad som mäts i tidigare skede. För att kunna uppnå detta har 

studien genomfört tio olika intervjuer med respondenter vilket gav en möjlighet att ta hänsyn 

till fler teoretiska indikatorer som återspeglar det insamlade, empiriska materialet. Genom att 

ha en bred teoretisk ram som förknippas till återkommande analys med empiriska materialet 

anses uppsatsen ha uppnått teoretisk mättnad. 

 

3.3.2 Reliabilitet        

 

Reliabilitet eller tillförlitlighet går ut på huruvida resultaten från en forskning blir likadant om 

den genomförs på nytt med samma undersökningsmetod (Bryman & Bell 2011). Genom 

inspelning av intervjuer kan en studies metodologiska reliabilitet förstärkas vilket i sin tur 

leder till resultat att detta arbete kan testas på nytt. Dock har insamlad intervjudata 

presenterats i form av transkribering vilket ger en risk att resultatets validitet förminskas 

jämfört med om hela data framställs i form av diktamen. Att bevara en del citat kan däremot 

ge läsarna en mer trovärdig information vilket kan förstärka det empiriska materialet.  

 

3.4 Källkritik  

 

Kritik riktas mot Hofstedes forskning vilken var baserad på enkätstudie om IBM, ett 

amerikanskt företag. Det kan innebära att studien är baserad på ett fenomen inom 

organisationskultur, inte som en generell samhällelig företeelse.     
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3.5 Etiskt övervägande   

 

Under etiska principer diskuterar Bryman och Bell (2011) om så kallad brist på samtycke från 

respondenternas sida. På grund av etiska skäl har samtycke inhämtats både vid 

intervjuinspelningarna och vid presentation av respondenterna.  

Enligt Bryman och Bell (2011) är det viktigt att ha en genomtänkt etisk grund för sitt arbete. 

För att få intervjuobjekten att ställa upp på intervjuerna har anonymitet i uppsatsen erbjudits. 

Det är dock viktigt att noggrant tänka igenom hur mycket anonymitet man kan ge 

intervjuobjekten. Anledningen till att en respondent ville vara anonym kunde vara att ämnet 

som undersöktes var känsligt för intervjuobjekten. Det kan vara en fördel att tillåta 

anonymitet då det är enklare att få fram personlig information. I den här studien har 

intervjuobjekten fått vara anonyma om de ville. Detta anses försämra trovärdigheten trots att 

urvalet inom målgruppen ändå är av slumpmässig art. Det kan till och med vara en styrka för 

studien att intervjuobjekten kan vara så uppriktiga och ärliga som möjligt. 
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4 Empiri  

 

I följande kapitel presenteras de insamlade data . Avsnittet består av presentation av 

respondenterna och kvalitativa intervjuer med polska och kinesiska tolkarna. 

Intervjumaterialet uppdelas efter tre kategorier: upplevelser av kulturskillnader, agerande på 

kulturskillnader och upplevelse av största svårigheten vid tolkning. Kapitlet avslutas med 

sekundär data i form av Hofstedes kulturdimensioner.

 

 

4.1 Presentation av respondenterna 

4.1.1 Polsktalande tolkar  

 

Respondent A: Marian Waszkiewicz (2013-05-17) 

Marian Waszkiewicz flyttade till Sverige 1973 när han var 26 år gammal. Redan i Polen hade 

han börjat tolka på olika konferenser och affärsmöten för engelska företag under sina 

universitetsstudier. I Sverige började han jobba som tolk 1981, ett år senare blev han 

auktoriserad tolk och översättare. Numera är han huvudtolk för en stor svensk koncern i 

Polen, samtidigt är han medlem i Sveriges Facköversättarförening. Han brukar åka till Polen 

flera gånger om året. Genom allt detta uppdaterar Marian hemspråket konstant.  

 

Respondent B: Joanna Wiszniewska Hansen (2013-06-02) 

Joanna har bott i Sverige i 9 år. Hon började som tolk 1992 efter att hon hade utexaminerats 

som språkvetare på svenska.  2009 fick hon auktorisation som tolk och översättare. Joanna har 

utbildning även inom skandinaviska språk med inriktning mot översättning. Samtidigt arbetar 

hon deltid som gymnasielärare i språk. Hon åker till Polen ofta och brukar läsa polsk 

litteratur, och använder aktivt båda språk dagligen.  
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Respondent C: Anna Andersson Jasiulewicz (2013-05-18) 

Anna flyttade till Sverige med sin mamma för 27 år sedan när hon var 10 år gammal. Hon 

började som tolk direkt efter sina universitetsstudier, parallellt hade hon utbildats till tolk. 

Senare startade Anna konsultverksamhet inom bland annat byggnadsbranschen, affärskonsult 

och språkservice. Anna känner sig hemma både i Sverige och i Polen. Hon åker till Polen i 

snitt fyra gånger om året. Dagligen kommunicerar hon tvåspråkigt både hemma och på 

arbetsplatsen. Anna har utöver detta polsktalande vänner, hon läser polsk litteratur, tidningar 

och tittar på internet. Hon engagerar sig även i kulturella aktiviteter med polska institutet på 

Stockholms universitet. Anna tycker att hennes modersmål förbättras kontinuerligt. 

 

Respondent D: Dorota Balk (2013-05-18) 

Dorota har bott i Sverige i 23 år och i Polen hade hon bott i 27 år. Hon utbildade sig till 

förskollärare och för 13 år sedan började Dorota testa med tolkningsuppdrag. Sedan 7 år 

tillbaka har hon jobbat som heltidstolk. Hon åker till Polen varje år. Ibland känner hon sig 

som en resenär i Polen  men ’’mest hemma känner  ag mig mitt på Östers ön’’ säger Dorota. 

Hon brukar titta på polsk tv, lyssna på polsk radio, läsa polska tidningar och umgås med 

polska vänner. Dorota berättar att hon medverkar i en polsk förening där hon bor och träffar 

regelbundet andra polacker. De brukar ha diskussion om hur man kommer in i svenska 

samhället med andra kulturbakgrund. Den typen av samverkan har hjälpt henne med att 

upprätthålla sitt modersmål och ordförråd. Dessutom anser Dorota att tolkningar är en 

stimulerande faktor på många sätt och vis, att jobba som tolk förbättrar också olika kunskaper. 

Repondent E: Iwona Kowal (2013-06-05) 

Iwona har bott i Sverige bara ett halvår, men hon har jobbat som tolk i 22 år. Hon kommer till 

Sverige flera gånger om året. Oftast gäller det affärsmöte eller konferenser. Iwona är 

doktorand inom svensk språkvetenskap på universitet i Polen, där hon undervisar svenska för 

polska studenter.     
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4.1.2 Kinesisktalande tolkar  

 

Respondent F: Sofia Zhao (2013-05-19) 

Sofia Zhao har varit i Sverige länge, i 33 år har hon tillbringat 25 år som tolk. Hon är 

auktoriserad tolk i både sjukvårdstolkning och rättstolkning. I hennes uppdrag har det 

förekommit en hel del affärstolkningar. Hon uppdaterar sitt hemspråk genom att umgås med 

sin familj, åka till Kina emellanåt, hålla kontakt med landsmän som också är vänner och 

genom hennes dagliga kontakter med kinesiska klienter.  

 

Repondent G: Yunfeng Wang (2013-05-22) 

För 3 år sedan kom Yunfeng till Sverige som student på magisterprogrammet: Leadership and 

Management in International Context. Ett år senare började hon arbeta som frilans 

affärskonsult för svenska och kinesiska företag med inriktning att bygga affärsrelation. 

Egentligen är det svenska språket inte andraspråk för Yunfeng, snarare har hon använt mest 

engelska vid kontakt mellan kinesiska och svenska företag. Konsultuppdragen innefattar 

översättning och tolkningsarbete. Tack vare arbetsuppgiftens karaktär är Yunfeng en 

kommunikatör mellan Kina och Sverige och måste vara uppmärksam på alla möjlig 

information från Kina. Hon berättar att hon åker till Kina ofta, tittar på kinesiska nyheter på 

nätet och läser böcker på modersmålet. Yunfeng känner att hon lär sig den svenska kulturen 

konstant och kan nu själv förstå svenskarna bättre och ge bättre förklaring för sina kinesiska 

kunder när det uppstår missförstånd eller konflikt.  

 

Respondent H: Juliet Yu (2013-05-26) 

Juliet har bott i Sverige i 13 år. För 6 år sedan arbetade hon som kontakttolk på fritiden efter 

kontakttolksutbildning . På nuvarande arbetsplats förekommer ofta att hon har kontakt med 

Kina och kinesiska företag. Som tvåspråkigt anställd får hon den typen av arbetsuppgift att 

hon ibland fungerar som tolk mellan arbetskamrater och kinesiska kunder.  Att uppdatera 

kinesiska språk är viktigt tyckte Juliet. Förutom nyheter tittar hon mycket på olika kinesiska 
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tv-program där lär man till och med nya internetspråk och fenomen. De arbetsuppgifter Juliet 

brukar ha med kontakt med Kina är ett effektivt sätt att uppdatera sitt hemspråk. 

 

Repondent I: Haiying Gan (2013-05-29) 

Haiying kom till Sverige för 8 år sedan. För 5 år sedan utbildade hon sig till kontakttolk, 

därefter började hon arbeta som tolk och översättare. Haiying tycker det är spännande att 

hjälpa människor att förstå varandra. I hennes uppdrag har det förekommit en del 

affärstolkning. Haiying brukar åka till Kina ofta, dels genom uppdragen, dels för att hälsa på 

sin familj och vänner. Det är ett bra sätt att uppdatera sitt språk tycker hon. Förutom att resa 

till Kina läser hon mycket kinesiska böcker och nyheter på internet.  

 

Respondent J (2013-05-30) 

J (i verklighet heter respondenten ett annat namn) hade inget band med Kina innan han 

studerade kinesiska på universitet i Sverige i slutet av 80-talet. Sedan åkte J till Kina och 

fortsatte sin studie på kinesiska språket. Därefter arbetade J med information, kulturfrågor på 

svensk ambassad i Kina i två år. Efter vistelse i Kina återkom J till Sverige och undervisade 

kinesiska på universitet. Därefter fick J en tjänst i ett svenskt företag och arbetade i Kina ett 

år. Totalt har J varit bosatt i Kina i 5 år förutom ett par tillfälliga korta vistelser senare. 

Kontakttolksuppdrag började redan 1992, men kändes inte riktigt passande för J, därför 

startades en konsultverksamhet inom kulturutbyte. Företag erbjuder bland annat översättning, 

tolkning för delegations grupper inom näringsliv, utbildning om kultur inom organisation och 

kulturmanagement. De språk J arbetade med när han var i Kina, var mellan engelska och 

kinesiska samt svenska och kinesiska. I Sverige utför J nuförtiden uppdrag mest mellan 

svenska och kinesiska organisationer.  

J känner att det alltid finns mycket att lära sig. Det är stor utmaning vid varje uppdragstillfälle 

eftersom uppdragen har brett spektrum och berör många områden men ändå är 

tidsbegränsade. Språk uppdatering för J utförs genom att arbeta med det och att läsa kinesiska 

böcker.  
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4.2 Sammanställning av intervjuer 

4.2.1 Upplevelser av kulturskillnader 

 

När respondenterna blir tillfrågade om sina upplevelser av kulturskillnader vid 

affärstolkningsuppdrag, så reagerar de flesta kraftigt och medger direkt att det finns stora 

kulturskillnader mellan de länderna de arbetar med. Och samtidigt tar tolkarna upp många 

exempel. Det är bara E som förnekar detta. E menar att Polen och Sverige ligger så nära  ”  ag 

kan tyvärr inte berätta mer för jag ser inte att kulturerna skiljer sig så mycket''. Men under 

hela intervjun berättar hon ändå att det finns en del saker polacker gör som är konstiga i 

svenskarnas ögon. Till exempel säger E att under ett möte kan den svenska parten bli hejdad 

av den andra parten. Även B säger att den polska parten kan börja prata när andra inte har 

pratat färdigt, eller att de gör konstiga miner så att den andra parten blir störd. Även D nämner 

att hennes polska klienter brukar göra så mot svenska affärsmän. Alltså de flesta polska 

tolkarna tycker polackerna ofta är oförskämda.   

Ett annat exempel som tas upp av E är att efter ett långt förhandlingsmöte fick det avslutas på 

grund av att den svenske affärsmannen måste hämta sina barn på dagis. En liknad situation 

berättade H också om: En svensk affärsmän avbröt uppföljningen under semesterperioden, så 

att kinesiska kunder inte kunde vänta till hösten för att få produkter och vände sig till en 

annan producent istället. Men svenska företag menade att det var naturligt att ha semester 

under sommaren. ”Det var synd att det inte blev affär på grund av detta, men det var 

kulturskillnaden som var orsaken” säger H. Både polska och kinesiska tolkar har upplevt att 

det är viktigt för svenskarna att styra sin fritid.  

Flera tycker att när det gäller sättet att uttrycka sig är svenskar mer formella men pratar ändå 

rakt på sak. Några av tolkarna säger tvärtom. De polska tolkarna har upplevt att språkmässigt 

talar svenskarna lätt och enkelt medan polska kunder använder svåra meningar och förklarar 

saker på komplicerade sätt. De tycker att svenskarna är noggranna med tider, medan polacker 

kan komma sent till ett möte. B och J tycker att svenskarna brukar vara väl förberedda och 

välplanerade inför sammanträffandet  ämfört med sin affärspartner  ” Vi föredrar att planera 

mycket i förväg, dessutom är vi inte så jätteflexibla”  uttrycker J som s älv är ursprunglig 

svensk. Detta poängterar också C, att svenskar inte är flexibla. Polska affärsmän är mer 

känslomässiga och vill knyta affären med sociala relationer. Svenskarna däremot tänker direkt 

på affären och den ekonomiska sidan, säger A. Några tolkar tycker att polackerna är mer 
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spontana. De kan t ex ändra priset direkt om en svensk partner klagar på det utan vidare 

bearbetar och räknar om priset. Och polska parter beskrivs som kortsiktiga och svenskar 

långsiktiga när det gäller affärssammanarbeta. Det har hänt att polackerna bryter med 

affärspartnern plötsligt och utan speciell anledning, medan svenska företag försöker alltid att 

bygga längre affärsrelationer.  

 

Vid kontakt med företag säger några tolkar att det är svårt att träffa polska chefer i högre 

positioner, det förekommer inte i Sverige. C har stött på flera gånger att polska parten är 

förvånad över en kvinnlig tolk och betraktar tolken som en sekreterare. En del polska tolkar 

har upplevt oro på den polska sidan inför mötet, t ex inför den andra kulturen de kommer att 

möta och den nya affärspartnern. De kan fråga tolken ”vem är han och vad är han ute efter?”. 

Den typen av oro kan kännas också som bristande förtroende mot tolken. B har varit med om 

att tolkens roll inte accepteras vid affärsmötet. D ger ett exempel att en gång pågick ett möte 

en hel dag. Vid lunchtiden vägrade den polska parten att sitta med motparten och istället satt 

de separat. Senare fick tolken känslan att svenskarna litade på henne mycket mer än 

polackerna. I säger också ” ofta känner  ag stark otillförlitlighet från kinesiska kunder  det kan 

bero på att oftast är det ett svenskt företag som anlitar mig”.  

 

G och H tycker att det är svårt för en kinesisk pater att säga nej vid mötet, däremot pratar de 

runt istället. Det gör att den andra parten blir irriterad och tappar dialogens sammanhang. Fler 

kinesiska tolkar påpekar att kineser har många undermeningar när de uttrycker sig. En annan 

sak är befogenheten. Nästa alla de kinesiska tolkar har upplevt att en svensk tjänstman brukar 

kunna ta självständiga beslut i de frågor som han/hon sitter och diskuterar om. ”Kineser vågar inte 

riktigt lämna ett tydigt besked innan han har frågat sin överordnade. Man kan också säga att 

personer som sitter på ett affärsmöte är kanske inte alltid rätta personerna med rätt befogenhet att 

fatta beslut i de frågor som diskuteras”, säger F. Det kan orsaka att mötet avbryts och 

förhandlings tid förlängs.   

 

Oavsett olika upplevelser av kulturskillnader och tolkningssvårigheter, betraktar alla tolkar att 

deras uppdrag har blivit fullgjorda. Själva affären kanske inte lyckas alla gånger, men det kan 

bero på många andra faktorer som spelar in.       
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4.2.2 Agerande utifrån kulturskillnader och svårigheter 

 

Till frågan: Var brukar ett tolkningsuppdrag utföras? På plats, via telefon eller via Skype? 

Alla tolkarna har svarat att de föredrar att tolka på plats med alla parter närvarande. Trots att 

det finns nya telefon- och internetteknologier, kan det inte ersätta att sitta ansikte mot ansikte. 

Dels för att observation gör det lättare att förstå dialogen och sammanhanget. Miner, gester, 

ögonkontakt och andra signaler kan ge ytterligare information till tolken. ”Speciellt när det 

gäller nya kunder och svåra tolkningsämnen”  säger J. Dels för att undvika onödiga störningar 

som orsakas av telefon eller Skype. ”Vid telefontolkning är tolken en osynlig röst i 

kommunikationen vilket är svårt att hantera. Man saknar den visuella kontakten och även 

ljudkvaliteten kan orsaka ytterligare svårigheter i kommunikationen” säger A.  

 

Som tidigare nämnts har polska affärsmän en tendens att bygga nära relationer innan 

förhandlingen. Samtliga tolkar har upplevt att en part ibland båda till exempel att föreslå 

affärsmiddag tillsammans efter första mötet eller andra typer av aktiviteter. En del tolkar har 

också påpekat att en, ibland båda parter, tar initiativ till kontakt med tolken till och med att ge 

tolken en lite present för att bygga en social relation. Det sker mest från den polska och 

kinesiska sidan. Det finns olika beskrivningar av tolkarnas ställning vid en tolkning. De flesta 

är utbildade tolkar i Sverige och de är kunniga i att hålla sig neutrala. Alla tolkar berättar att 

de försöker förhålla sig så att inte stå på någons sida. Men några av dem tycker att personliga 

relationer kan bli ett sätt att mjuka upp affärsrelationen och få extra feedback som gynnar 

affärerna positivt som helhet. 

 

Även vid tolkningstillfället förhåller sig tolkarna neutrala. Innan själva tolkningen påbörjas 

brukar tolken presentera sig för båda parter på båda språken och påpeka att han/hon är 

opartisk, att allt som sägs kommer att tolkas. Ibland behöver man påpeka för parterna att de 

ska prata med varandra och inte med tolken. Att t ex justera sitt eget tonfall så att det matchar 

alla parter, eller imitera parternas gester och mimik. Det kan för de närvarande parterna verka 

konstigt  men kan fungera som ”en länk som förbinder två olika parter”. Tolkarna menar att 

’’ ag är bara ett verktyg som överför en och samma mening från ett språk till ett annat ’’ och 

” ag ska vara osynlig”. 

 

Tolkarna berättar också att de ska underlätta kommunikationen på alla sätt, det är då viktigt 

att välja lämpligt uttryck. Ibland kan man inte vara helt osynlig, alla respondenter tycker att en 
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tolk samtidigt ska kunna hantera och styra situationen inom vissa gränser. Detta gäller till 

exempel informera respektive parter om andra parters olika religiösa högtider eller nationell 

dag  som C berättar. ”Lika viktigt är det att tacka i Polen, visa sin tacksamhet och att delta i 

fester/middagar efter affärsmötet”. Samtalet med E är inte lika lätt som med de andra eftersom 

hon pratar raffinerat och utsökt polska. Och samtidigt är det E som menar att tolken ska 

justera sitt språk och passar in till den nivå omgivningen talar. Några tolkar berättar att ibland 

märker de att det finns olika utbildningsnivåer hos respektive parter. Språkmässigt pratar de 

då på olika sätt, exempelvis när det gäller ordförråd eller ordspråk. Vid den situationen ska 

tolken justera sin språknivå så att den passar alla parter. ’’Jag smälter in och drar allt som är 

bäst från var e kultur”  säger C. J berättar ”För att hantera en kulturkrock vid en formell 

situation brukar jag bara förmedla ord som samtliga parter har sagt. På det sättet låter jag 

parterna bolla dialogen fram och tillbaka tills alla har förstått varandra. Vid en informell 

situation t ex vid ett lunch möte, får en tolk andra möjlighet att lösa missförstånd som orsakats 

av kulturskillnaden”. Dessutom säger J att ”för en person som arbetar med detta handlar det 

om att lära känna varandra, att lära känna den främmande personen och sen är det inte så 

främmande längre.” 

 

4.2.3 Upplevelser av de största svårigheterna 

 

Till frågan om de största svårigheter som tolkarna har upplevt, så svarar A: ” ag kan inte säga 

om det finns någon uppenbar svårighet för mig”  A som har varit med i branschen länge anser 

att det inte finns problem vad det gäller tolkningen. Ändå säger A att han alltid förbereder 

uppdragen, exempelvis som huvudtolk för den stora koncernen brukar A läsa både koncernens 

polska och svenska webbplats där det finns nyuppdaterad information. B säger att man ”måste 

göra sig bekant med tolkningsämnet”, som t ex slakterier där finns olika maskiner med olika 

funktioner. Då vill B ha beskrivningar av hur allt fungerar och vad det betyder innan 

tolkningen börjar. Det som B tycker är svårt är att man alltid måste utveckla ordförrådet. Men 

det svåraste är att hantera situationer som skapas av parternas olika kulturer. C tycker att ju 

mer material man får innan desto bättre förberedd är man  ”inte bara språkligt utan till och 

med mentalt”. C tycker oftast är det inte språket som är en svårighet utan allt som är runt 

omkring, t ex att förklara för en part vad den andra parten egentligen menade förutom själva 

meningen, alltså att förklara kulturen.  
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D tycker det är svårt lära sig det berörda ämnet på kort tid. Ett exempel är när D tolkar för 

företag som sätter upp vindkraftverk. Då finns det många svåra termer med komplicerade 

tekniska processer. Det krävs att man ägnar tid åt det innan uppdraget sker och oftast behövs 

det information från båda parter. D säger att ” ibland kan tolken inte översätta ord för ord”, för 

meningar har sin kulturella bakgrund, det är det svåraste. E menar också att det är 

underliggande meningar som är svåra att förmedla, till exempel, när en polskpart skämtar, 

sedan skrattar alla polackerna. Men det kan vara jättekonstigt för svenskarna  ” det är inte alls 

roligt för dem om de inte känner till kulturen”. Det är det som är svårt att tolka.   

 

F har varit med om olika tolknings situationer. Hon kunde hantera situationerna på bästa sätt 

tack vare den uppdragsinformation hon hade fått innan tolkningen. De svåra terminologierna 

gick alltid att förbereda sig för innan. Språkmässigt kan vara svårt ibland, men den största 

svårigheten är ”hur  ag på bästa sättet kan förmedla de icke uttryckta ord”. G tycker också att 

det är undermeningar som är svårt att förmedla mellan två partner”. Sedvänjor och vanor 

mellan två kulturer är svårt att förklara”. G berättar att en gång var hon och hennes svenska 

klient i Kina på en mässa. Ett kinesiskt företag intresserade sig för den svenska produkten och 

då föreslog kineserna en affärsmiddag tillsammans på kvällen. När det var dags att betala satt 

kineserna och väntade. Svenskarna blev förvirrade, de hade tolkat att det var inbjudan från 

kinesernas sida. I detta läge försökte G förklara för svenskarna att det vore bäst att betala för 

hela notan eftersom detta kunde leda till eventuell order. G kände sig klämd i den situationen. 

För G är hon vid varje konsultuppdrag en lärling som ska lära sig företagsinformation, 

produkter, tillverkningsprocesser och framförallt terminologier.      

 

Med bakgrund av ekonomi- och managementutbildning känner H sig inte ha större språkliga 

problem inom affärssammanhang. Däremot kan det vara svårt när det gäller ett speciellt 

område som berörde avancerade tekniska terminologier, exempelvis inom solenergiteknologi. 

Men detta går också att förbereda till viss del. De svårigheter som inte går att förhindra är 

kultur etiketter  ” ag tyckte att det är? pinsamt att hamna i en sådan situation när den ena 

partnern gör något emot andra partnerns sedvän a och etikett”. 

 

För tolken I kommer svårigheter vid olika uppdrag från två aspekter. För det först tycker I att 

hon inte hade erfarenheten inom affärsverksamhet, det gjorde att hon kände sig osäker vid 

tolkningen i början. Men efter dessa år har den typen av svårighet minskat ändå försöker hon 
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läsa på så mycket det går före varje uppdrag. Den andra svårigheten som fortfarande 

existerade är? betydelser bakom uttryckta meningar som inte är språkliga. Detta leder till 

många frågor från den parten som inte förstår. ”Ibland dröjer det länge innan affärsmötet kan 

fortsätta och det kan påverka resultatet av möte negativt”.  

 

Oftast finns det mycket information bakom själva meningen som sägs. Som tolk känner J 

detta, men många situationer tillåter inte tolken att lägga till egna förklaringar. Det leder till 

en osäker tolkningssituation. ”Därtill finns de undermeningar som har kulturbakgrund vilket 

gör det svårt att översätta om man inte hade känt till kinesisk kultur”. Det var själva kulturen 

som är svårast tycket J, som ger exempel efter en välförberedd presentation från ett svenskt 

företag kan kinesiska åhörare återkomma många oväntade frågor från en helt annan 

infallsvinkel. Detta kan bero på andra kultur. Dessutom är kinesiska, som andraspråk för J 

svårast att behärska särskilt när det gäller komplicerade specifika termer. 

 

4.3 Sekundärdata  

 

I avsnitt 2.7 presenteras kulturdimensioner över olika länder av Hofstede, Hofstede och 

Minkov (2011). Det finns också en statistisk sammanställning av dessa dimensioner. Nedan 

presenteras en översikt över Kina, Polen och Sverige. Författarna framhåller att dessa värden 

är relativa, inte absoluta. Poängen i tabellerna visar bara skillnader mellan länderna. 

Rangordningen i tabell 1däremot innebär att ju högre landet rankas desto mer ojämnt är 

makten fördelad. 

Land              Poäng                      Rangordning 

Kina 80 12-14 av 76 länder 

Sverige 31 67-68 av 76 länder 

Polen 68 27-29 av 76 länder 

Tabell 1 Maktdistansindex (PDI) för tre länder (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011) 

Tabellen 2 visar kollektivism och individualsim tydliggör att ju mindre poäng landet fick 

desto mer kollektivt är landet. Poängskalan sträcker sig från cirka 0 för kollektivismen till 100 
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för individualismen. Rangordningen illustrerar att ju högre landet är rankat desto mer 

individualistiskt är landet.           

Land              Poäng                 Rangordning    

Kina  

 

20  58-63 av 76 länder  

Sverige  
 

71  
 

13-14 av 76 länder  
 

Polen  

 

60 23-26 av 76 länder 

Tabell 2 Kollektivism kontra individualism (IDV) för tre länder (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011) 

Tabellen 3 bekräftar att ju mer poäng landet samlat in desto mer osäker är landets population, 

alltså från omkring 0 för landet med svagaste osäkerhetsundvikande till cirka 100 för kulturen 

med det starkaste.   

Land              Poäng                 Rangordning    

Kina  30  
  

70-71 av 76 länder  
 

Sverige  
 

29  
 

72-73 av 76 länder  
 

Polen  93 9-10 av 76 länder  
 

Tabell 3 Osäkerhetsundvikande (UAI) för tre länder (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011)  

 

Tabellen 4 illustrerar att ju fler poäng landet har desto långsiktigare är samhället.             

Land              Poäng                 Rangordning    

Kina  87  
  

4 av 93 länder  
 

Sverige  
 

53  
 

37 av 93 länder  
 

Polen  38 51 av 93 länder  
 

Tabell 4 Index över långsiktig inriktning (LTO) för tre länder (Hofstede, Hofsted & Minkov 2011)  
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5 Analys  

 

I följande avsnitt analyseras den empiriska och teoretiska delen av uppsatsen, där 

intervjumaterial och sekundärdata jämförs och ställs emot den teoretiska ansatsen. 

 

 

5.1 Tolkroll 

 

De kinesiska och polska tolkarna uppfyller funktionen av en bro som förbinder kinesiska och 

svenska, samt polska och svenska organisationer. Polska tolken D uttrycker att ’’mest hemma 

känner  ag mig mitt på Östers ön’’. Både de kinesiska och polska tolkarna har medverkat i 

olika interkulturella affärskommunikationer. Varner (2000) menar att vid den typen av 

kommunikation handlar det om att hantera frågor omkring mångkultur, affärer och själva 

kommunikationen. När ett företag gör affärer med andra företag på tillväxtmarknader uppstår 

främst språkmässiga och kulturella olikheter. Det förhindrar de två företagen att kommunicera 

med varandra om det inte finns ett gemensamt språk. I första hand är det ett gemensamt språk 

som är nyckeln till att få människor att förstå varandra (t ex. Hofstede 2001, Samovar et la 

2013, Harzing & Feely 2008). Alla de polska tolkarna är ursprungligen från Polen, fyra av 

dem har varit i Sverige länge och är numera bosatta i Sverige. Bara en av dem har vistats en 

kort period i Sverige och bor fortfarande i Polen. De har polska som modersmål och svenska 

som andraspråk. Fyra av de kinesiska tolkarna är infödda kineser som bor och arbetar i 

Sverige, medan en av dem är en svensk som har studerat och jobbat i Kina. De behärskar både 

kinesiska och svenska. För att hålla språk och kultur levande är alla tolkar medvetna om att 

använda dem ofta. Genom att aktivt läsa, umgås med landsmän, besöka Polen respektive Kina 

och kontinuerligt lära sig, försöker tolkarna bevara sin specialkompetens och kunskap. Detta 

bevisar samtidigt att kultur är inlärd, att man kan lära sig när man befinner sig i olika miljöer 

(Hall 1981, Hofstede1982, Ting-Toomey & Chung 2012, Liu, Voléciéc & Gallois 2011).  

Det finns ingen värdering i den här studien att bedöma dessa tolkars kulturella kunskap och 

språkliga förmåga. Men som tolkar med sina yrkesintressen och erfarenheter har de bra 

kännedom att förstå och hantera dessa kulturer och språk. Med alla dessa förutsättningar 
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tillfredsställer tolkarna behov och funktioner i ett affärssamspel mellan olika parter. Det vill 

säga, med deras kunskaper och kompetenser kan de hjälpa en kommunikationsprocess att 

genomföras trots att interkulturell kontexts svårighet (Tuleja 2005, Nilsson & Waldemarson 

1994). Samtliga tolkar anser att deras tolkningsuppdrag har fullbordats. I Jandts (2013) 

modell om hur en kommunikation går till, visas hur de olika komponenterna vid vissa 

kontexter flödar mellan två kommunikatörer. Från en kommunikationsvilja som skickas av 

budskapsändare, till feedback som återkommer från mottagare, är språket eller/och icke 

talande symboler själva budskapet. Förståelse av budskapet styrs av språket och kulturen 

bakom hela processen (Jandt 2013, Samovar et al 2013, Gudykunst & Kim, 2003). I det fallet, 

utan en tolks hjälp, finns liten möjlighet att lyckas i en sådan kommunikation. Däremot, med 

tolken kan inte enbart kommunikationen genomföra, utan dessutom avlägsnas eller minskas 

två av de viktigaste internationaliseringsbarriärerna vilka är språk och kultur. 

Det ställer också krav på att de företag som ingår i en affär har kunskaper om både 

affärstransaktioner och deras egen produkt/tjänst. Samtidigt krävs också att tolken som är 

involverad i den affären har kännedom om de kunskapsområden han/hon tolkar inom 

eftersom det enligt Varner (2000) berör interkulturell affärskommunikation hur en affär går 

till med andra partner. Alla respondenter har nämnt att de gärna ville få så mycket information 

som möjligt i förväg för att förberedda sig inför tolkningen. De berättade att var de 

välförberedda hade det underlättat tolkningar och gav bra resultat, men tyvärr gick det inte 

alltid att förbereda sig när det gäller specifika tekniska kunskapsområde. Med denna kunskap 

inriktade företagets specialisering kan tolken tillfredställa funktionen som förmedlare 

(Babcock & Du-babcock, 1996, 2001, 2006). Och därtill ökar tolkens förståelse om 

kommunikationskontexten vilket leder till bättre flöde inom en kommunikation mellan 

parterna (Jandt 2013, Neuliep 2006). 
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Figur 5 Kommunikation med en tolks hjälp 

 

5.2 Kännedom om kulturskillnader 

 

En polsk tolk hävdade att geografiskt ligger Polen och Sverige så pass nära så att hon inte 

känner någon kulturskillnad. Men när frågan om hennes upplevelse om tolkningssvårighet 

togs upp berättade hon några exempel om olika svårhanterliga situationer. De situationerna 

orsakades egentligen av en kulturell olikhet från Polen. Alltså, tolken har omedvetet upplevt 

den sociala differensen.   

Merparten av tolkarna som intervjuades anser att det finns stora kulturskillnader mellan de två 

länder de arbetar med, utifrån sin kulturella och språkiga förståelse av länderna. Dock varierar 

deras uppfattningar om kulturskillnaderna, vilket beror på varje individs egen kulturella 

ståndpunkt (Schein 2010). Dessutom tänker olika individer på annorlunda sätt och har olika 

strategier att hantera problem (Varner 2000). Till exempel har två av de polska tolkarna 

upplevt att polska affärsmän har en tendens att byta affärspartner utan specifik anledning 

under förhandlingen. Enligt tabell 4 i avsnitt 4.3 om lång- och kortsiktig kultur har Polen 38 

poäng i jämförelse med Sveriges 53 poäng, vilket kan betyda att polska företag har kortsiktiga 

samarbets- och andra strategiska planer än svenska företag. Detta ger en förklaring till varför 

ett företag spontant byter ut sin affärspartner.  

Tolk 
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Ett annat exempel kommer från en del av de polska tolkarna, som tycker att polacker 

använder mycket mimik och pratar samtidigt som den andra parten talar. Som en konsekvens 

störs samtalet och motparten blir irriterad. En annan situation är att tolken inte accepteras som 

en tredje part i ett möte. Det visar att det finns en brist på förtroende beträffande nya 

situationer, nya personer eller nya händelser. Enligt tabell 3 i avsnitt 4.3 har Polen 93 poäng 

medan Sverige har 29 angående folks osäkerhetsundvikande. Med andra ord är polacker 

osäkra inför sina nya affärspartner och tolkar som aldrig har träffats tidigare.  

Kinesiska tolkarna påpekade att kineser som är med vid förhandlingsmöten har svårt att fatta 

ett beslut själva innan de har frågat sina överordnade. Men svenska affärsmän har mer 

möjlighet att bestämma själva. Enligt tabell 2 i avsnitt 4.3 har Kina 20 poäng jämfört med 

Sveriges 71 poäng. Detta tyder klart på att Kina är ett kollektivistiskt land där beslut ska 

diskuteras gemensamt och chefen är den person som ger beskedet. Svenskarna som lever i ett 

individualistiskt samhälle har stor frihet som anställda att själva bestämma över hur arbetet 

ska skötas. Tabell 1 i avsnitt 4.3 om maktdistans visar att Kina har 80 medan Sverige har 31 

poäng, vilket betyder att makten i Kina har stor betydelse. Det ger en förklaring till fenomenet 

och därför har tolkarna upplevt att det finns stora skillnader.  

Tolkarna pekar på att svenskar är noggranna att passa sin tid, att de avbryter mötet för att 

hinna hämta sina barn på dagis, eller insisterar på semestertiden. Detta kan också förklara 

enligt Hofstede, Hofstede och Minkovs (2011) teorin om individualism, vilket innebär att ett 

arbete betyder att det finns tillräckligt mycket tid över för arbetstagaren själv och familjen.  

 

5.3 Svårighet vid affärstolkning  

 

Svårigheter som uppstod vid tolkningsuppdrag varierade bland alla tolkarna, men det finns 

drag som kan klassificeras ur två perspektiv. Först var det svåra terminologier som är relaterat 

till ett uppdrags kunskapsområde, d v s ett rent språkligt problem. Som tidigare nämnts går det 

att i de flesta fall att förbereda sig innan uppdraget sker. Om inte, även under 

tolkningsprocessen kunde respektive partnern förklara saker och ting på ett annat sätt, vilket 

underlättar för tolken. Med andra ord det finns alltid möjlighet att reda ut detta. Andra 

svårigheten kan vara ur ett kulturellt perspektiv som till exempel undermeningar, sedvänjor 

och vanor och som F uttalar sig ” hur  ag kan på bästa sättet förmedla de icke uttryckta ord”. 
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Dessa situationer går inte att förbereda sig på och oftast är de svåra att hantera, eftersom dessa 

beteenden styrs av många faktorer inom kulturen (Schein 2010). Om språket inte är hindret 

för en tvåspråkig person, en tolk, varför betonar alla tolkar ändå att den kulturella biten är den 

svåraste delen av tolkningen att det alltså är svårt att tolka genom språket? 

När tolken använder ett gemensamt språk för att tala med en part är deras kommunikation en 

hög-kontextkommunikation. Detta, enligt Hall(1990), gäller att meddelandet tolkas ur en 

gemensam förståelse för det kulturella sammanhanget. Det är en diffus om gräns av 

gemensam förståelse eftersom varje individ har olika uppfattning. Som tidigare nämnts 

innehåller kultur många olika fakta och påverkas av det. För att kunna kommunicera med 

andra går det inte att bortse från de kulturella fakta och fokusera enbart på språket. Det är 

omöjligt att skilja språket från kulturen (Samovar et la 2013).  

Alla tolkar har berättat att de måste lära sig nya saker kontinuerligt. De flesta poängterar till 

och med att de har försökt anpassa sig i den svårtolkade situationen genom att till exempel 

rätta sig efter den rådande språknivån eller ändra attityd. Det tyder inte enbart på att man 

aktivt ökar sin kunskap eller lär känna varandra, utan att det också ökar förtroendet för tolken 

(Selmier II & Oh 2012). Man kan anta att det kan vara en av de viktigaste förutsättningarna 

för tolken att lyckas med alla sina tolkningsuppdrag oavsett vilka svårigheter som uppstår.  

 

5.4 Agerande utifrån kulturskillnader och svårigheter  

 

Några av tolkarna uttrycker sig som att de är ett verktyg och andra berättar att de försökte vara 

”en länk” mellan förhandlingspartner eller att ”vara osynlig” på tolkningsplats. En tolk är en 

link-pin (Babcock & Du-babcock, 1996, 2001, 2006) och ett verktyg (Samovar et al 2013). 

Deras opartiska ställning är, enligt Kammarkollegiets reglering om god tolksed (2011), att det 

gör att störningen från en tredje part minskas. Däremot ökar trovärdighet för båda affärsparter 

inom en kommunikation. Men det finns en negativ del av att vara neutral. Det gör att tolken 

inte kan ha varken sin egen uppfattning eller bedömning, vilket innebär att det är otillåtet att 

använda egna meningar än vad som sägs. Det utesluter att en kulturell situation som en av 

affärsparterna inte förstår förklaras.  

Alla tolkar föredrar att träffa sina klienter på plats, d v s att utföra sina tolkningsuppdrag 

ansikte mot ansikte. På det sättet kan tolken iaktta alla icke verbala signaler omkring själva 
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affärsmötet. Det ger stöd till förståelse till samtalet och andra kontexter, vilket kan underlätta 

tolkningen (Jandt 2013, Samovar et al 2013).   

Enligt de polska och kinesiska tolkarna finns det inslag av social kontakt. Kulturskillnader gör 

att affärens förhandlingsstil varierar (Salcuse 1999). De flesta tolkarna har upplevt att en eller 

båda affärsparter försöker bygga en personlig kontakt efter affärsmötet. Enligt Gesteland 

(2002) finns det två olika stilar: relationsfokuserade och affärsfokuserade.  Det är svårt att dra 

en linje i den här studien för att avgöra vilken förhandlingsstil en affärspart tillhör. Samtidigt 

är det förståeligt att en part vill skapa närmare kontakt med tolken. Tolken behärskar samma 

språk och känner kulturen och betraktas som tillhörande samma grupp. Detta innebär en 

högkontextmiljö som gäller för en kommunikation(Hall 1990). Det innebär också att det är 

mycket lättare att prata med varandra, oavsett verbala eller icke verbala budskap och därmed 

lättare att nå varandra. Parten, som tar initiativ kontakt med tolken, gör det för att få mer 

information av den främmande partnern, det vill säga motparten i affären. Detta förklarar 

också att affärsparter försöker en bättre kommunikation i en social miljö (Melvin, Ephraim 

och Otis 2012). 
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6 Slutsats  

 

I detta kapitel presenteras resultat för studiefrågorna: Hur upplever tolken kulturskillnader 

vid affärstolkningsuppdrag? I så fall, vad är den största svårigheten för tolken och hur 

upplevs den? Hur agerar tolken utifrån de kulturskillnader och svårigheter han/hon 

upplever? 

 

När de svenska små- och medelstora företag har kontakt med kinesiska och/eller polska 

företag innebar det att de etablerar affärsrelationer på tillväxtmarknader. Men vid affärs 

sammanhang med andra kulturer kan kommunikationen förhindras på grund av olikheter, 

bland annat kulturella och språkliga. Ett alternativ för att kunna överbrygga detta är om det 

finns en tolk som tredje part och en förmedlare vid affärsförhandlingen. På det sättet kan 

rollen för den person som behärskar två språk vara avgörande. Dess handling (tolkning) är 

förutsättningen för att få kommunikationen att fungera. Detta baseras på tolkens förmåga och 

kunskap om tolkningskontext, vilket handlar också om hur bra kännedom tolken har om de 

både affärspartners språk och kulturella bakgrunder.  

Det har visat sig att nästan alla tolkar har tydligt upplevt att det finns stora kulturskillnader 

mellan svenska och kinesiska affärsparter, respektive mellan svensk och polsk kultur. En 

polsk tolk ville inte medge att det finns olikheter i kulturen eftersom det bara är Östersjön som 

ligger mellan länderna. Men när hon svarade på frågan om tolkningssvårigheten framkom 

fenomenet att det egentligen orsakades av olika kulturella beteenden. Det finns en 

argumentation här: oavsett om länderna ligger geografiskt nära, så tillhör folken ändå inte 

samma grupp som kan dela språkigmässiga, sociokulturella och andra gemenskaper. Men det 

finns varierande åsikter kring kulturskillnader vid tolkarnas affärstolkningsuppdrag vilket 

beror på att varje individ har olika uppfattningar.   

Berättelser om tolkningssvårigheter kan indelas i två kategorier. För det första är det svårt att 

tolka specifika terminologier som relaterar till uppdragsgivarens specialisering inom 

affärsområdet. Detta är egentligen inget riktigt problem, enligt tolkarna, för att det går i stort 

sett att förbereda sig innan tolkningsuppdraget sker. Även om tolken inte är påläst finns det 

alltid lösningar att förklara eller att styra så att språknivån sänks och på det sättet kan alla 

parter ingå kommunikationen och hänga med. 
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För det andra, svårigheten är de bakomliggande meningarna som förekommer vid ett specifikt 

kulturellt sammanhang.  Utan att förstå själva kulturen kan man inte förstå meningarna. Med 

andra ord det går inte att förbereda sig och det går inte heller att undvika där 

kommunikationen sker mellan två olika språk. Medvetet eller omedvetet förstår tolkarna att 

språket inte går att skilja från kulturen det tillhör.  

Oavsett vilken svårighet en tolk har upplevt för att kunna förmedla en tillfredställande 

affärskommunikation, gäller det oftast att ha viljan att konstant lära sig. Det gäller att förstå 

kontexten av varje kommunikation. Det gäller att ha insyn i den kulturen och dess 

påverknings faktorer. Och samtidigt ska han/hon ha förmågan att skapa förutsättning för att 

eliminera eller minska språkliga och kulturella hinder i en interkulturell affärskommunikation.   
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http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/foretagensvillkorochverklighet/internationalisering.4.6a7dfe9a134cd71cae180002769.html
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Dorota Balk 2013-05-20  

Iwona Kowal 2013-06-05 

Kinesiska tolkar  

Sofia Zhao 2013-05-19  

Yunfeng Wang 2013-05-22 

Juliet Yu 2013-05-26 

Haiying Gan 2013-05-29  

Respondent J 2013-05-30 
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Bilaga 

 

 

Hur länge har du bott i Sverige? 

Har du bott i Kina/Polen? Hur länge?  

Hur länge har du jobbat som tolk?  

Jobbar du bara som tolk? Om inte, vad har du för andra arbeten?  

Upplever du stora kulturskillnader mellan svenska och polska/kinesiska kunder?  Hur 

då?  

Åker du till Kina/Polen (Sverige) ofta?  

Har du stött på att du känner dig själv som främling när du åker till Kina/Polen 

(Sverige)? 

Hur uppdaterar du ditt modersmåls kunskap?  

Hur brukar tolkningsuppdrag genomföras (face to face  telefon  skype…)? 

(fortsättning av tidigare frågan) Vilket sätt föredrar du? Varför? 

Berätta din upplevelse om uppdragens svårighet (om det finns) 

Hur hanterar du (specifika svårigheter)? 

Känner du att du måste anpassa Din ställning när du pratar med olika klienter (tonfall, 

attityd)?  

Upplever du att tolkningsuppdrag lyckades?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 


