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Förord  
I denna studie har vi valt att inrikta oss på tillit i affärsrelationer mellan Sverige och 

Filippinerna samt hur ömsesidig tillit byggs upp mellan svenska och filippinska företag. 

Idag är det brist på kunskap om hur svenska företag kan skapa tillit i sina 

affärsrelationer på den filippinska marknaden. Genom denna rapport vill vi ta reda på 

hur man som svensk företagare kan skapa tillit i ett affärssamarbete med filippinska 

aktörer för att på lång sikt kunna möjliggöra ett effektivt affärsnätverk.  

 

Intresset för den filippinska marknaden har stegrats i takt med att tillväxten i landet 

ökat under flera decennier, vilket har gjort att allt fler företag valt att försöka etablera 

sig i landet. Värt att notera är även minskningen av etableringar i Kina samt dess 

avtagande ekonomiska tillväxt.  

 

Vår första kontakt med den filippinska marknaden var vid en gästföreläsning av Staffan 

Gullander under våren 2015 på Linnéuniversitetet i Växjö. Staffan Gullander är en del 

av Filippinernas konsulat i Sverige. Föreläsningen handlade om hur svenska företag 

med hjälp av filippinska produkter kan skapa affärsmöjligheter och lönsamhet på den 

svenska marknaden. Detta födde idén till att studera affärsrelationer med filippinska 

företag och hur man som svensk företagare kan skapa affärsmöjligheter med hjälp av 

filippinska aktörer. Genom tidigare studier kring affärsnätverk och fördjupning inom 

ämnet internationella affärsrelationer samt som en avgränsning av studiens omfattning, 

utkristalliserades begreppet tillit som en viktig aspekt för skapandet av nya 

internationella affärsrelationer.  

 

För att bredda vår kunskap om Filippinerna och dess marknad blev vi av Staffan 

Gullander introducerade för Mats Almgren. Nyss nämnde Almgren driver företaget 

Contact Center Philippines AB vilka idag har goda affärsförbindelser med filippinska 

företag. Med hans hjälp och stora kunskap om lokala förhållanden kunde vi bilda oss en 

inledande uppfattning om landet samt hur deras affärsklimat ser ut idag.  
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Sammanfattning  
Under de senaste decennierna har ett stort intresse för internationalisering och 

globalisering hos många svenska företag väckts. Många företag ser en möjlighet i att 

etablera sig på marknader med hög tillväxt. Filippinerna är ett exempel på ett 

tillväxtland, som under de senaste åren haft en genomsnittlig ökning av sitt BNP på 

cirka 5 %, vilket har lockat investerare och företag till den filippinska marknaden. Att 

söka relationer och samarbeten utanför Sveriges gränser innebär för många företag att 

ge sig ut i ett främmande och svårtillgängligt landskap. Syftet med studien är att 

undersöka hur synen på tillit i tvärkulturella affärsrelationer mellan Sverige och 

Filippinerna skiljer sig samt hur ömsesidig tillit mellan svenska och filippinska företag 

kan byggas upp.  

 

Genom kvalitativa intervjuer med både svenska och filippinska företag har förståelse 

samt insikt om tillit i affärsrelationer mellan dessa länder skapats. I den kvalitativa 

intervjustudien har ett antal noggrant utvalda svenska företag med anknytning till 

Filippinerna valts ut. Genom en fältstudie i Filippinernas huvudstad Manila, där vi 

närvarade fysiskt på affärsmässan Manila Fame Fair, kunde semistrukturerade 

intervjuer genomföras med filippinska företag som hade koppling till europeiska och 

nordiska företag. För att kunna skapa en jämförande studie mellan hur svenska och 

filippinska företag förhåller sig till tillit i affärsrelationer intervjuades även ett antal 

svenska företag med anknytning till Filippinerna.  

 

Den teori som finns inom området beskriver att en av grundstenarna för att bygga en ny 

affärsrelation är den mänskliga kontakten och att vara närvarande, vilket i sin tur lägger 

grunden för tillit. En aspekt som både de filippinska och svenska företagen ansåg var en 

framgångsfaktor för att kunna skapa långsiktiga tvärkulturella affärsrelationer. De 

personliga attributen och de situationsspecifika omständigheterna är enligt både de 

svenska och filippinska företagen avgörande för om långsiktigt tillit etableras eller inte. 
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Abstract 
The willingness to internationalize firms and organizations drives the globalization in 

business. A lot of firms see possibilities to reduce costs and resources by relocating 

where they do their business to emerging markets. The Philippines is an example of an 

emerging market with an estimated growth of their annual GDP with 5 %. To broaden a 

business outside its home market often leads to insecurity and anxiety. Therefore, trust 

is a crucial aspect in a business relation. The problem is that there is a lack of 

knowledge in how important trust is and how it can be established between Swedish 

and Philippine companies. The purpose of this study is to create an understanding of 

trust in cross cultural relations. An inductive approach has been used throughout this 

study to ensure its relevance. Knowledge and insights has been conducted through 

qualitative interviews with both Swedish and Philippine companies.  

 

The Swedish companies has been selected for their Philippine relations and general 

knowledge about the country. The other part of our empirical chapter was conducted at 

a trade show in the Philippine capitol, Manila. The Philippine companies was selected 

for their relations with European companies and partners. The two empirical 

perspectives were then compared with each other.  

 

Trust as a concept has recently grown and is today a crucial aspect when companies 

seeks relations in other countries. Trust is about liability and the ability to meet 

requested responsibility. When trust is established a business relation can begin. Both 

sides concluded that personal connection and physical presence are crucial if long-term 

trust is to be established.    
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1. Inledning 
_______________________________________________________________ 

Inledningskapitlet introduceras med en bakgrund till valet av ämnesområde, vilket 

förankras med en problemdiskussion som mynnar ut i rapportens problemformulering, 

syfte samt studiens avgränsning. 

_______________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund  

I ett allt mer snabbföränderligt affärsklimat sätts hög press på företag och 

organisationer att ständigt utveckla och effektivisera sin verksamhet (Johanson et al. 

2002). Detta har väckt ett intresse för internationalisering och globalisering hos många 

svenska företag. Det har i sin tur bidragit till att olika länders ekonomier påverkas och 

även är beroende av varandra (Laperche, Sommers & Uzunidis, 2010). Det har 

resulterat i att nya kontaktytor möjliggjorts där internationella företag måste lägga 

fokus på att skapa långsiktiga, dynamiska och lukrativa kontakter med nya aktörer. 

Arbetet med relationsskapande är tidskrävande men mycket viktigt för att etablera en 

stark marknadsposition (Johanson et al. 2002). 

 

Laperche, Sommers och Uzunidis (2010) synliggör att vi lever och verkar i en global, 

kunskapsbaserad ekonomi som utgörs av affärsnätverk mellan företag inom alla typer 

av branscher och även med andra institutioner som lärosäten och finansiella institut. 

Dessa affärsnätverk har blivit centralt viktiga för att utvinna ny och innovativ kunskap 

som används för att utveckla företagen och de processer som används. Här kommer 

även den moderna teknikens ökade komplexitet in och resulterar i att det krävs en stor 

variation av spetskompetens för optimal hantering. Laperche, Sommers och Uzunidis 

(2010) menar att den nödvändiga kompetensen ofta inte är tillgänglig inom en och 

samma organisation vilket medför att företagen söker sig till externa partners för att 

gemensamt utföra ett utbyte med syfte att skapa, producera och kommersialisera nya 

och förbättrade produkter och tjänster.  
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Det nätverk som allianserna bildar samt företagets position och pålitlighet inom 

nätverket spelar stor roll för det framtida arbetet med affärsutveckling menar Greve et 

al. (2013). Företagsnätverken idag är mycket stora, och det är viktigt att hitta rätt 

strategiska partners att hålla nära företaget. Med rätt partner i nätverket och en hög grad 

av tillit kan stora synergieffekter skapas när ett företag får tillgång till många 

kombinationer av nya idéer, banbrytande teknologier, unika resurser och värdefull 

kompetens. 

 

Den globala affärsarenan har sedan länge medfört att svenska företag söker sig 

utomlands för att kunna utveckla sin verksamhet. Här har, som Ottervik (2014) 

beskriver, Asien varit ett självklart val på grund av sina låga kostnader för arbetskraft 

och enorma tillgång på produktionsmöjligheter. Med Kina som frontland för denna 

expansion har andra länder blivit förbisedda. Detta håller dock på att förändras då 

ersättning till arbetskraft och resurskostnader i Kina har ökat dramatiskt de senaste åren 

(Ottervik, 2014).   

 

År 2005 myntade det amerikanska investeringsinstitutet Goldman Sachs ett nytt 

begrepp, Next Eleven eller Next 11, som syftar på de elva länder som de anser ha störst 

potential och global påverkan i framtiden. Ett av dessa länder är Filippinerna där 

Goldman Sachs (2007) menar att tillväxtpotentialen ligger på ungefär 4 % per år. 

Grunden till detta beror på att länderna i Next 11 till stor del är urbaniserade men kräver 

stora investeringar inom infrastruktur, vilket är ett pågående arbete i till exempel 

Filippinerna. Vidare visar Goldman Sachs rapport att de uppskattningar som görs också 

vilar på ländernas snabba teknikutveckling och företagens organiska tillväxt.  Detta 

sammantaget med att Filippinerna har en av regionens högsta BNP-tillväxt gör dem till 

en viktig marknad för framtida investeringar och etablering av affärsnätverk genom 

tvärkulturell tillit (Goldman Sachs, 2007). Denna rapport ämnar belysa hur både 

svenska och filippinska företag ser på tillit som en viktig del av en affärsrelation.  
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1.2 Problemdiskussion  

Många företag har valt att leta lösningar och förbättringsmöjligheter på en 

världsomfattande arena, som exempelvis några av Asiens utvecklingsländer.   

Idag ser många företag en möjlighet att etablera sig på marknader med hög tillväxt 

(Nordensky & Daniels, 2014). Filippinerna är ett exempel på ett tillväxtland, som under 

de senaste åren haft en genomsnittlig ökning av BNP på cirka 5 %, vilket har lockat 

investerare och företag till den filippinska marknaden. Filippinerna förväntas också 

fortsätta öka sin tillväxt även de kommande åren enligt (Worldbank, 2015).  

Resan mot en internationalisering är dock inte problemfri, utan består enligt Nordensky 

och Daniels (2014) oftast av många farthinder på vägen. Att etablera relationer och 

samarbeten utanför Sveriges gränser innebär för många företag att ge sig ut i ett 

främmande och svårtillgängligt landskap (Nordensky & Daniels, 2014). Författarna 

menar att några av de huvudsakliga hindren för svenska företag vid internationalisering 

är; brist på resurser inom företaget, för höga kostnader samt brist på kunskap om hur 

företag kan etablera tillit i affärsnätverket.  

 

Enligt Morgan och Hunt (1994) är det viktigt att skapa tillit i ett affärsnätverk, där man 

kopplar ihop olika företag, kunder, konkurrenter och leverantörer med varandra. 

Problematiken ligger i att hitta tillförlitliga partners att samarbeta med samt att etablera 

tillit i ett internationellt affärsnätverk (Cheikhrouhou, Poul & Madinabeitia, 2012).  

 

Studier kring tillit i affärsrelationer har gjorts. Bland annat en vid namn Trust in 

Business to Business Relatiosships: An Evaluation of its Status. (Blois, 1999). Denna 

studie är bra så till vida att den definierar och utreder själva begreppet tillit. Däremot så 

saknar den ett globalt perspektiv. 

Det finns även ett antal teoretiska och empiriska studier kring hur man kan skapa tillit 

vid marknadsföring mellan företag (Harris & Dibben, 1999). Det finns också några 

vetenskapliga artiklar som behandlar en generell bild av hur man kan skapa tillit och 

olika former av tillit i affärsrelationer. Vi ser dock tillkortakommanden när det gäller 

internationella relationer och framförallt studier specifikt kring Filippinerna.  

 



	

	
10	

Morgan och Hunt (1994) visar i sin studie ett verktyg vid namn KMV-modellen (Key 

Mediating Variable, se bilaga 1). Modellen visar de faktorer som avgör om en 

affärsrelation kan bli välfungerande eller ej. För att förstå modellen behöver man ha 

kunskap om att de olika faktorerna kan ha både en positiv och negativt inverkan på 

relationen. Exempel på positiva faktorer vid uppbyggnadsfasen av affärsrelationen är 

kommunikation, gemensamma värderingar och engagemang som tillsammans skapar 

tillit i en välfungerande affärsrelation., Poul och Madinabeitia (2012) håller med 

Morgan och Hunt (1994) i att de faktorer som nämns kan påverka tilliten i en 

affärsrelation, dock har KMV-modellen en kvantitativ inriktning i sin datainsamling 

vilket kan anses som begränsande när vi ämnar studera ett känslomässigt och 

socialpsykologiskt område som tillit. Detta kräver ett större fokus på mänskliga 

värderingar vilket gör att det underlättar med en kvalitativ inriktning på studien.   

 

Problematiken grundar sig i okunskap om hur viktigt tillit mellan svenska och 

filippinska företag är, samt hur det kan etableras inom internationella affärsrelationer. 

Antalet vetenskapliga studier inom områdena tillit i affärsrelationer med filippinska 

företag är som sagt begränsade, vi ser därför ett kunskapsgap här.  

1.3 Problemformulering 

Ø Hur skiljer sig synen på tillit i affärsrelationer mellan Sverige och Filippinerna.  

Ø Hur byggs ömsesidig tillit upp mellan svenska och Filippinska företag? 

1.4 Syfte  

Att skapa förståelse för tillit i tvärkulturella affärsrelationer  

 

1.5 Avgränsning  

Denna rapport belyser ämnet tillit i affärsrelationer mellan Sverige och Filippinerna 

samt hur ömsesidig tillit byggs upp mellan svenska och filippinska företag. I studien 

redogör vi för tillit i tvärkulturella affärsrelationer mellan svenska och filippinska 

aktörer. Rapporten begränsas till att enbart studera och undersöka hur företag kan skapa 

och förvalta tillit inom deras affärsrelation.  
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2. Teori  
______________________________________________________________________________________________	
Detta kapitel har för avsikt att ge en teoretisk förförståelse för ämnet internationella 

affärsrelationer som mynnar ut i tillit mellan internationella aktörer. Genom detta 

kapitel kan en förståelse kring ämnet skapas som sedan kan användas som ett redskap 

vid analysering av empirin.  

______________________________________________________________________ 

2.1 Internationella affärsnätverk  

Affärsnätverk är uppbyggda genom olika strukturer och är beroende av den 

positionering som ett företag har i sitt nätverk (Håkansson & Ford 2002).  

Som Greve et al. (2013) säger så är utformningen av nätverket avgörande för 

innovation, konkurrenskraft och affärsutveckling.  

Med fokus på internationella relationer och partnerskap är det viktigt att också 

undersöka och förstå hur nätverkskonfigurationer påverkas av aktörernas attribut och 

specifika marknadsförutsättningar då det gäller interkulturella företagsrelationer (Shin, 

Park & Ingram, 2010). 

2.2 Affärsförbindelser i ett internationellt nätverk  

Affärsförbindelser i ett nätverk skapas enligt Johanson et al. (2002) genom interaktion 

mellan olika aktörer. För att bygga affärsrelaterade nätverk behöver de olika parterna 

inte vara beroende av varandra utan de kan skapas genom integration med nya aktörer 

som man sedan prövar och utvärderar. Johanson et al. (2002) belyser vidare vikten av 

en god kommunikation till nya och befintliga aktörer inom affärsnätverket för att på så 

sätt skapa en synergieffekt på deras affärsrelation. Detta kan resultera i förbättringar, 

som genom engagemang och värdeskapande kan skapa ömsesidig samordning av 

aktiviteter i affärsnätverket.  

 

Johanson et al. (2002) menar vidare att affärsförbindelser i nätverket inte uppstår av sig 

självt utan kräver tid och arbete för att utveckla och etablera internationellt. Eriksson et 

al. (2000) menar också att det är en fördel i kunskapsinsamlingen om den nya 
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marknaden är kulturellt likt den egna. Det är också effektivt att stegvis skala upp 

etableringen av affärsrelationer och kunskapsinsamling på den nya marknaden.  

 

Eriksson et al. (2000) förklarar att genom etablering av nya goda affärsrelationer i ett 

nätverk kan man skapa kunskap om omvärlden som kan vara betydelsefull för 

företaget. Exempelvis kan man få insyn och en uppfattning om vad företaget har för 

utvecklingspotential i ett annat land. Vilket kan vara till stor hjälp vid etablering av ett 

internationellt affärsnätverk och skapandet av nya internationella kontakter.  

2.2.1 Agenter  

Johanson et al. (2002) beskriver agenter som ett hjälpmedel vid etablering av nya 

internationella affärsnätverk och som en del av internationaliseringsprocessen. Genom 

att använda sig av agenter kan man få hjälp att etablera sin verksamhet. Något som 

blivit allt vanligare under det senaste decenniet och speciellt i Asien. Om ett företag 

väljer att använda sig av agenter kan de reducera risker och hot på en ny marknad, men 

också minimera risken att resurser går förlorade. Fördelen med agenter är att företagen 

snabbt och enkelt kan få en bred geografisk täckning samt hjälp att identifiera redan 

existerande affärsnätverk i landet. Om man som företag tidigare har etablerat tillit till 

sin agent, underlättar detta vidare arbete. Wight (2006) menar dock att om det inte finns 

någon tidigare relation så är nackdelen att det är svårt att kontrollera agenterna, då deras 

jobb och engagemang för uppgiften är svårt att mäta  (Wight, 2006). 

 

2.3 Nätverksmodell – för utvecklingsarbete  

Nätverksmodellen som beskrivs i detta kapitel har till uppgift att förklara hur 

samarbeten och nätverk mellan företag kan utvecklas. Enligt Westerberg (2003) består 

modellen av fem olika steg som verksamheter genomgår för att ingå i nätverk och 

partnerskap med andra verksamheter. De olika stegen i modellen är möten, nätverk, 

samverkan, tillit och partnerskap (Westerberg, 2003). 
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(-Figur 1. Avritad bild av nätverksmodellen, inringat fokusområde tillit (Westerberg, 

2003).  

Nätverksmodellen som presenteras i Figur 1 kan användas av företag för att öka 

samarbeten och partnerskap mellan företag (Andersson, Bergqvist & Egeland, 2016).  

Andersson, Bergqvist & Egeland (2016) skriver att det första steget ”möten” beskriver 

Westerberg (2003) som punkten där företagen presenteras för varandra och får en 

möjlighet att mötas. I denna fas behöver de olika företagen identifiera syftet och de 

olika målen med nätverket, samt belysa vilka gemensamma aktiviteter som kan uppstå. 

Dessa möten kan skapas genom mässor, regionala träffar eller branschsammankomster. 

Utgångspunkten är att skapa kontakter och när första steget är genomfört påbörjas steg 

2 i nätverksmodellen (Westerberg, 2003).  

Steg 2. Nätverksfasen, där företagen som skapat kontakter med varandra ska utveckla 

ett nätverk. När verksamheterna i fråga har skapat ett nätverk kommer de vidare till steg 

3 som handlar om att samverka. I detta steg skapas plats för att belysa möjligheter och 

hot som kan uppstå genom samverkan. Man diskuterar även fram förslag på aktiviteter 

som ska driva samverkan framåt, mot utveckling och gemensamma mål (Westerberg, 

2003 & Andersson, Bergqvist & Egeland, 2016). 
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De verksamheter som befinner sig i steg 3 i nätverksmodellen, kan mötas av svårigheter 

vilket i sin tur kan ha en negativ påverkan på tilliten till det andra företaget. Men om 

tillväxten ökar och samarbetet fungerar utan större svårigheter kan tilliten höjas och 

man vågar genomföra olika projekt och arbeten med varandra. Man har då passerat det 

tredje steget och tagit klivit in i det fjärde och möjligen det viktigaste steget. Där 

företagen som samverkar i ett nätverk med hög tillit har skapat möjligheter för 

affärsutveckling på en högre nivå (Westerberg, 2003) (Andersson, Bergqvist & 

Egeland, 2016).   

När företag kliver in i det femte och sista steget i nätverksmodellen som är partnerskap, 

så är det dags att skriva avtal och göra upp arbetssättet för framtiden. Här är det enligt 

Westerberg (2003) viktigt att sätta tydliga gränser mellan företagen, då risken för att 

andra aktörer inte uppfattar partnerskapet, utan ser de olika företagen som en enhet 

finns, vilket kan ha en negativ inverkan på partnerskapet. Men om man lyckas, finns det 

stora chanser för att få utdelning för sitt partnerskap vilket kan resultera i en ökad 

omsättning och framgång för de båda företagen (Andersson, Bergqvist & Egeland, 

2016). 

2.4 Tillit  

I takt med globaliseringen och internationaliseringen av företag i världen har det blivit 

ett starkt fokus på multinationella kontakter och kontaktnät menar Ochieng och Price 

(2009). Detta kan till viss grad vara problematiskt, på grund av kulturella skillnader 

som kan påverka skapandet av förtroende och tillit mellan internationella aktörer. Tillit 

kan vara ett känsligt område som kräver tid och engagemang för att bygga 

välfungerande och långa affärsrelationer (Ochieng och Price, 2009). Tillit kan defineras 

på olika sätt, Mayer, Davis och Shoorman (1995) definierar det på följande vis:   

”The willingness of a party to be vulnerable to the actions of another 

party based on the expectation that the other will perform a 

particular action important to the trustor, irrespective of the ability to 

monitor or control that other party.”  

(Mayer, Davis & Shoorman 1995, p.712). 
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Denna definition av tillit bygger på: förmåga, integritet och välvilja hos partnerna. Ett 

annat exempel på definitionsbeskrivning av tillit är: 

 

              "the firm's belief that another company will perform actions that will  

               result in positive outcomes for the firm as well as not  

               take unexpected actions that result in negative outcomes" 

 (Anderson & Naurus, 1990, s. 45) 

Begreppet tillit har inom företagsvärlden växt sig starkare och blivit allt mer centralt 

vid internationalisering av sin verksamhet (Zaheer och Zaheer, 2006). Tillit handlar 

enligt Morgan och Hunt (1994) om förmågan att möta anslaget ansvar och åtaganden, 

först då kan en välfungerande relation uppstå. För att kunna samarbeta måste man 

enligt Zaheer och Zaheer (2006) ha tillit och förtroende för varandra. Detta blir ännu 

viktigare mellan internationella aktörer på grund av kulturella skillnader, där 

värderingar, tro och beteende spelar en stor roll. Om man inte har kunskap om andra 

kulturer kan lätt missförstånd och relationsmässiga olyckor ske, som i sin tur kan ha 

förödande inverkan på affärsrelationen och företaget.  

DeBruine (2002) håller med Zaheer och Zaheer (2006) men menar att människor som 

ser likadana ut till utseendet har enklare för att bli anförtrodda i en affärsrelation mellan 

olika aktörer. Vidare beskriver DeBruine (2002) att internationella företag har lättare att 

känna förtroende och tillit för länder som är i samma stadie i utvecklandet av ny teknik 

och redan innehar effektiv teknologi.    

Tillit kan enligt Blois (1999) definieras på flera olika sätt. Många av de definitioner 

som tas upp delar snarlika element men har vissa tydliga delar som skiljer dem åt. Det 

som definitionerna har gemensamt är att tillit är en tro, känsla eller övertygelse som 

grundar sig på reciprocitet mellan parterna. Blois (1999) menar att den stora skillnaden 

mellan definitionerna av tillit är användningen av orden tillit och förtroende. Dessa 

begrepp behandlas ofta som synonymer inte endast i det vardagliga språket utan också i 

vetenskapliga skrifter. 
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Blois (1999) menar dock att det föreligger betydelsefulla olikheter mellan dessa två 

begrepp som är viktiga att förstå för en korrekt användning. Den stora skillnaden enligt 

Holton (1994) ligger i att tillit fokuserar även på människans välvilja och inte bara 

personens pålitliga sedvana. Misztal (1996) menar också att tillit har en djupare 

emotionell betydelse som visar sig när vår tillit missbrukas. Om vi blir svikna av de vi 

litar på blir vi sårade eller känner ilska. Om det dock handlar om en person vi har 

förtroende för blir det inte en lika stor känslomässig reaktion. Tillit är därför det mest 

centrala begreppet för att skapa en djupare förståelse enligt Misztal 1996 & Blois 

(1999). Den fundamentala skillnaden mellan tillit och förtroende är således att tillit 

baseras på angivet åtagande medan förtroende grundar sig på beprövad förmåga 

(Anderson & Narus 1990 och Blois 1997). 

2.5 Tillit mellan organisationer i ett affärsnätverk 

Vid tillit och förtroende i affärsnätverk är det relationen mellan ett företag och dess 

underleverantörer som blir ”produkten” (Blois 1997). Här kan tillit kategoriseras genom 

de tre produktfaserna sökning, upplevelse och tillit. Sökning sker innan ett genomfört 

köp eller ingång i en affärsrelation medan upplevelse skapas genom användning av 

produkten. I denna kategorisering är tillit det karaktärsdrag som inte går att objektivt 

bedöma även efter ingången i en relation. Som Blois (1997) skriver så måste denna 

bedömning helt enkelt baseras på om man litar på sin affärspartner eller inte. Marland 

(2013) håller med om att tilliten är objektiv och menar att ett företag som vill bygga ett 

optimalt affärsnätverk bör fokusera på att skapa innovationskraft, öppenhet, globalt 

kunnande samt långsiktig tillit inom nätverket.  

 

Cheikhrouhou, Poul och Madinabeitia (2012) nämner även vikten av vänlighet och 

artighet för att bibehålla eller bygga en ny affärsrelation, där den mänskliga kontakten 

beskrivs som grunden för tillit. Cheikhrouhou, Poul och Madinabeitia (2012) menar 

vidare att man som företagare behöver ha kunskap om att negativ tillit kan uppstå i en 

affärsrelation mellan olika aktörer. När de olika aktörerna i affärsnätverket inte är på 

samma nivå kan konflikter uppstå, vilket har en negativ inverkan på affärsrelationen.  
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Ett exempel på detta kan vara att makten inom affärsnätverket inte är jämnt fördelad 

utan aktörer känner sig förminskade vilket i sin tur mynnar ut i minskad pålitlighet 

(Cheikhrouhou, Poul & Madinabeitia, 2012). 

Tillit lägger enligt Morgan och Hunt (1994) grunden för en effektiv affärsrelation 

mellan olika aktörer. Ömsesidig tillit uppnås först när samtliga parter känner att dem 

kan lita på de andra aktörerna i affärsrelationen. När detta har uppstått kan det ge ringar 

på vattnet i form av ökad ärlighet, hjälpsamhet och kompetensutveckling. I dagens tuffa 

affärsklimat söker allt fler aktörer samarbetspartners som man kan lita på. Mehta et al. 

(2006) menar att det är svårt att utveckla tillit i affärsrelationer mellan olika aktörer 

som har kulturella skillnader.  

Det är enligt Sako och Helper (1998) viktigt att ha förståelse för hur olika kulturer kan 

påverka den internationella tilliten. Olika kulturer kan påverka byggandet av 

affärsrelationer, exempelvis föredrar man delade värderingar mellan olika aktörer vid 

skapandet av affärsrelationer (Sako & Helper, 1998).  

Chen (2003) menar att vid internationalisering av företag och verksamheter tar man en 

stor risk. Denna risk tas enbart om företaget anser att de internationella 

affärsrelationerna är värda att utveckla. Man har då byggt upp en förväntan som handlar 

om en gemensam tillit för varandra och som i sin tur är grundstenen för 

vidareutveckling av affärsrelationer över landsgränser. Chen (2003) utrycker att desto 

högre tillit ett företag kan skapa, desto högre kvalité kommer resultatet att hålla. Genom 

att som företag skapa en ömsesidigt stark tillit för de andra aktörerna i affärsnätverket, 

så ökar chanserna för att en investerare ska vara beredd att ta risker på en utländsk 

marknad. Det finns viss problematik vid skapandet av tillit, vilket Brett (2001) 

benämner som kulturella hinder. Detta måste tas i beaktan vid skapandet av 

affärsrelationer på en internationell arena.  

Parkhe (1998) menar att tillit är hanterbart och det går att skapa och hantera för 

internationella företag.  Parkhe (1998) och Mayer, Davis och Schoorman (1995) 

nämner tre grundpunkter för att bygga och etablera tillit hos den andra parten.  
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• Det första som nämns är processbaserad: där man kopplar tillit till tidigare utbyten, 

vilket ständigt utvecklas och stärker pålitligheten mellan aktörerna.  

• Det andra är karakteristiskt baserade: vilket betyder att man fokuserar tilliten till en 

specifik person, som kan byggas på likheter emellan de olika parterna. 

•  Institutionellt baserade är den tredje och handlar om att man kopplar tilliten till den 

formella samhällsstrukturen och mekanismer.   

 

Whitener et al. (1998) påstår att man som företag hellre ska fokusera på att skapa en 

pålitlighet gradvis som grundar sig på kunskap och tidig interaktion med den andra 

parten. Genom att i ett tidigt stadie skaffa sig erfarenhet av den andra parten med hjälp 

av interaktion kan den gradvisa tilliten fortsätta att öka. Den gradvisa pålitligheten är en 

process som börjar med små utbyten som lägger grunden för utbyte och efter 

framgångsrika resultat mynnar ut i fullfjädrad tillit. Man har då skapat en ömsesidig 

pålitlighet, som leder till att man vågar ta risker för varandra och dela viktig 

information samt kunskap.  

 

Ghauri et al. (2008) påstår att den personliga kemin och interaktionen mellan aktörer i 

hög grad påverkar snabbheten och effektiviteten av affärsprocesser. I en välfungerande 

affärsrelation håller Ghauri et al. (2008) med Whitener et al. (1998) om att det krävs ett 

gemensamt intresse för varandras verksamheter för att skapa tillit, som i sin tur kan 

motivera de olika parterna att engagera sig mer och öka sina insatser och resurser i 

affärsrelationen.  

Vidare menar Ghauri et al. (2008) att det geografiska och fysiska avståndet kan påverka 

tilliten mellan olika företag i en relation. Med hjälp av interkulturella mellanhänder kan 

man bygga ett band mellan de kulturella skillnaderna. Även Johanson et al. (2002) 

beskriver problematiken med de kulturella och förtroendeingivande aspekterna, där 

agenter tas upp som ett väletablerat hjälpmedel för att som företag enklare kunna 

hantera de geografiska avstånden och de kulturella skillnader som kommer med det.   
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3. Metod 
______________________________________________________________________ 

Inom ramarna för detta kapitel kommer tillvägagångsättet för uppsatsen att beskrivas. 

Utgångspunkten kommer vara att redovisa rapportens ställningstagande samt val av 

undersökningsmetod för att slutligen mynna ut i källkritik samt studiens trovärdighet. 

Med hjälp av detta kapitel kan en överblick av vårt tillvägagångssätt synliggöras. 

______________________________________________________________________ 

3.1 Introduktion av metodavsnitt 

Efter att i detta kapitel ha redovisat valet av metodansats, kommer vi att visa hur vi valt 

att tillämpa det i vår rapport. Som tidigare nämnts handlar denna studie om tillit i 

affärsrelationer mellan Sverige och Filippinerna samt hur ömsesidig tillit byggs upp 

mellan svenska och filippinska företag. Genom att i ett tidigt stadie av rapporten använt 

oss av en djupgående litteraturgenomgång har en god kunskap och information kring 

det valda ämnet kunnat samlas in. Detta har lagt grunden för studiens innehåll och 

riktlinjer för rapportens struktur. 

3.2 Val av teoretisk grund  

Rapporten avser att behandla ämnet tillit mellan svenska och filippinska företag och 

organisationer. För att skapa en teoretisk grund har vi använt oss av vetenskapliga 

artiklar, tidskrifter och böcker. Med hjälp av Linnéuniversitetets biblioteksdatabas 

identifierades källor inom dessa områden. Sökorden som användes var: affärsnätverk, 

network trust, relationsskapande affärer, tillit inom affärsnätverk, Philippines. Efter att 

sökningen genomförts och källor införskaffats kunde vi påbörja teorigenomgången för 

att på så sätt skapa en djupare förståelse för området och en grund för studien. Med 

hjälp av teorin kunde vi komma fram till att rapportens empiri skulle byggas med hjälp 

av kvalitativa intervjuer, vilket ledde oss tillbaka till Linnéuniversitetets databas för att 

hitta källor som berör områdena: Kvalitativa forskningsmetoder, kvalitativa intervjuer 

och kvalitativ metod.  
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Med hjälp av den insamlade litteraturen kunde vi planera genomförandet av de 

kvalitativa intervjuerna som utgör grunden i den empiriska insamlingen. Genom de 

kvalitativa intervjuerna avser vi skapa en förståelse för tillit i tvärkulturella 

affärsrelationer. 

 

För att bredda perspektivet samt för att säkerställa kvaliteten på studien har vi använt 

oss av ett flertal källor med liknande teorier. För att ytterligare validera underlaget i 

denna rapport har vi tagit Thuréns (2013) källkritiska principer i beaktande (Andersson, 

Bergqvist & Egeland, 2015). De källkritiska principerna är fyra stycken och enligt 

Thurén (2013) mycket enkla att följa (Andersson, Bergqvist & Egeland, 2015).  

 

• ”Äkthet - Handlar om att källan ska vara vad den utger sig för att vara 

• Tidssamband – Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse 

om denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan.  

• Oberoende – Källan ska stå för sig själv, inte vara exempelvis en avskrift eller ett 

referat av en annan källa. 

• Tendensfrihet – Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild 

av verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra 

intressen av att förvränga verklighetsbilden (Thurén 2013, s. 7-8).” 

 

 De källkritiska principerna äkthet, tidssamband oberoende och tendensfrihet som 

Thurén (2013) nämner har i denna rapport tagits i beaktande ur en källkritisk synvinkel 

då all litteratur som använts i denna studie är skriven av erkända experter inom 

respektive område. Texterna är huvudsakligen facklitteratur som är utgivna av 

trovärdiga akademiska läromedelsförlag samt vetenskapligt publicerade artiklar 

(Andersson, Bergqvist & Egeland, 2015).  

 



	

	
21	

3.3 Forskningsansats  

Tillit i tvärkulturella relationer är ett ämne som tar plats inom den socialvetenskapliga 

forskningen där den kvalitativa forskningen är en ledande ansats (Allwood, 2004). 

Ansatsen fokuserar på forskningsresultat som inte härstammar från statistisk data.  

Forskning som inte strävar efter att följa den kvantitativa ansatsens metod är induktiv 

till sitt sätt och det är den strukturen som denna rapport har för avsikt att följa (Bryman 

& Bell, 2011). Anledningen till valet av ett induktivt förhållningssätt grundar sig i att 

kunna säkerställa rapportens relevans. Med hjälp av en induktiv ansats för 

undersökningen, kan vi använda den teori som i ett tidigt stadie samlats in för att 

utveckla ett välgrundat metodval för den kvalitativa intervjustudien. När detta är gjort 

kan vi gå tillbaka till den teoretiska grunden för att konkretisera samt utveckla den och 

på så sätt förankra den med rapportens syfte. Ryen (2004) belyser att det inom den 

kvalitativa forskningen finns en del olika angreppsätt: intervjuer, observationer, analys 

av text och media. Ryen (2004) menar att kvalitativa intervjuer är det genomgående 

mest använda vid kvalitativ forskning. Det är också vad som kommer att användas i 

denna studie eftersom det är en beprövad metod som lämpas väl vid denna studie om 

tillit. 

3.4 Kvalitativa intervjuer & semi-strukturerade intervjuer  

Enligt Sörqvist (2004) kan forskaren med hjälp av kvalitativa intervjuer frambringa 

information och kunskap om ett visst område. Genom kvalitativa intervjuer med både 

svenska och filippinska företag kan förståelse samt insikt skapas för ett specifikt tema. 

Med hjälp av intervjuer kan man identifiera och kartlägga olika områden som studien 

ämnar belysa, vilket i detta fall är tillit i affärsrelationer mellan svenska och filippinska 

företag. Då tillit är ett ämne som är avgränsat och som kräver ett kvalitativt fokus, valde 

vi att genomföra semi-strukturerade intervjuer framför andra intervjumetoder som 

Bryman och Bell (2011) presenterar. Semi-strukturerade intervjuer innebär att 

forskaren framställer ett antal generella frågeställningar i ett intervjuschema. Dessa 

frågor behöver dock inte ställas i en specifik ordningsföljd samtidigt som forskaren har 

ett visst utrymme att ställa följdfrågor för att eventuellt förtydliga intressanta svar från 

respondenten. Bryman och Bell (2011) menar också att respondenten har en stor 

möjlighet att svara fritt på de frågor som ställs.  
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Med hjälp av semi-strukturerade intervjuer kan vi gå in på djupet i respondentens 

tankar, förståelse och beteende. Detta gjorde att vi genomgående fick öppna utförliga 

svar som ändå höll sig inom ramen för det valda fokusområdet.   

3.5 Tvärkulturella intervjuer 

Innan utförandet av intervjustudien har en förförståelse kring tvärkulturella intervjuer 

byggts upp. Under genomförandet av de filippinska intervjuerna använde vi oss av 

Ryen´s (2004) konkreta tips vid tvärkulturella intervjuer vilka bland annat belyser 

vikten av att vara medveten om vad som händer i miljön runt om intervjun, samt hur 

intervjurespondenterna beter sig under intervjun. På så sätt kan man enklare tolka 

intervjupersonens svar och samtidigt skapa sig en djupare förståelse för ämnet.  

 

I denna rapport kommer ämnesområdena: relationsbaserade affärsnätverk, tillit i 

affärsrelationer, affärsnätverk, tvärkulturella nätverk och business relationship 

studeras. Lantz (2013) upphöjer vikten av att innan intervjun ha skaffat sig kunskaper 

och lärdom inom det aktuella området för att på så sätt frambringa en god intervju. 

Anledningen till att man enligt Lantz (2013) lägger stor vikt vid införskaffandet av 

kunskap innan intervjun genomförts är på grund av att man vill skapa en välfungerande 

intervjusituation, där samspelet mellan intervjuaren och intervjupersonen är viktig. Med 

hjälp av en djupgående kunskapsinsamling inom dessa områden har kvalitativa 

forskningsfrågor skapats. Tack vare en operationalisering (se operationalisering, bilaga 

1 & 2) utifrån teorin har centrala och viktiga intervjufrågor identifierats. 

 

Genom att inför denna kvalitativa intervjuundersökning använda oss av en 

intervjuguide har vi skapat en mall för de frågor vi ville få besvarade av både de 

svenska och filippinska intervjurespondenterna (se bilaga 2 & 3). Bryman och Bell 

(2005) påstår att man kan underlätta genomförandet av intervjun genom att ha en 

förbered intervjuguide. En intervjuguide kan bestå av korta minneslistor över de 

områden man ämnar belysa under intervjun, men även av strukturerade frågeställningar 

som ska beröras.  Svaren som följer efter att ha använt oss av intervjuguiden vid 

intervjutillfällena kommer i sin tur att mynna ut i ett empiriskt material som sedan 

kommer presenteras och analyseras. 
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3.6 Studiens trovärdighet 

Andersson & Bergqvist (2014) skriver att alla undersökningar, enligt Jacobsen (2002), 

bör minimera problem som behandlar studiens giltighet (validitet) och tillförlitlighet 

(reliabilitet). Ett sätt att säkerställa tillförlitligheten är genom respondentvalidering där 

undersökningsobjekten får se forskarens slutsatser för att på så sätt se till att bilden är 

samstämmig (Bryman & Bell, 2011). Efter avslutad studie har vi för avsikt att låta de 

svenska respondenterna se resultatet av studien samt vilka slutsatser vi drog utifrån 

intervjuerna som gjordes. Tillvägagångssättet blir inte detsamma för de filippinska 

respondenterna då tidsskillnad och geografiskt avstånd gör detta svårt. De gavs dock 

chansen att se samt ändra sina svar efter avslutad intervju. Det kvalitativa resultat som 

presenteras i denna studie granskas kritiskt för att kunna säkerställa dess giltighet. Då 

samtliga intervjusvar kommer från förstahandskällor bedöms dess giltighet och 

tillförlitlighet vara trovärdig samtidigt som datan är relevant då det är denna som har 

eftersökts. Hela studien presenteras på ett så transparent vis som möjligt vilket gör det 

enklare för bedömare och andra intressenter att åter göra studien enligt samma metoder.  

 

Jacobsen (2002) menar att studiens validitet också garanteras av att en samlad bild 

presenteras av de intervjusvar som tillhandahållits, exempelvis så dras i denna rapport 

inga slutsatser om inte flera av de tillfrågade ger samma svar. Någon jämförelse med 

andra studier kommer inte göras då relevanta sådana inom temat för studien saknas. 

Datan för denna kvalitativa studie har reducerats i form av en sammanfattning utav den 

empiriska delen. Detta gjordes för att göra den stora mängden data hanterbar.  

 

Tidigare relationer till intervjurespondenter saknas vilket minimerar risken att svaren 

ska ha blivit vinklade under datainsamlingen. Undersökningsmetoden för studien har 

inte på något sätt varit dold, vilket enligt Jacobsen (2002) kan skapa problem för de 

intervjuades objektivitet. Intervjuerna genomfördes av samma person vilket minimerar 

denna risk. Kontexteffekten av studien påverkas inte nämnvärt då intervjuerna på plats i 

Filippinerna genomfördes i samma miljö, en mässa. Då mässans deltagare var en 

relativt homogen samling kunde vi inte observera några skillnader i kommunikationen 

mellan olika sociala grupper och åldrar.  



	

	
24	

Intervjuerna i Sverige genomfördes också på ett enhetligt sätt i intervjurespondenternas 

egna miljöer. Risken för slarv har kunnat minimeras då flertalet hjälpmedel vid 

insamlandet av den kvalitativa datan har använts. Bland annat teknologiska hjälpmedel 

så som dator och inspelningsutrustning, men också med hjälp av fysisk manuell 

registrering. Genom att samla in och sedan analysera de svenska och filippinska 

intervjuerna kan en, enligt Bryman & Bell (2005), djupare förståelse för ämnet skapas. 

3.7 Innehållsanalys 

Genom den insamlade empiriska grunden kunde vi koda den stora mängd kvalitativ 

data. Denna kodning skedde genom att utkristallisera olika kategorier och teman utifrån 

respondenternas svar. Det är detta som Bryman och Bell (2011) kallar för 

innehållsanalys. Enligt författarnas definition är detta den metod som bör användas för 

att analysera skriven eller digital dokumentation. Det är alltså inte en metod för att 

generera data utan en metod för att analysera data (Bryman & Bell 2011).  

De teman som genererades i vår kodning av intervjusvaren utvecklades och ställdes 

sedan mot den teoretiska bas som presenteras. Detta gjorde det möjligt att hitta 

samband, olikheter och andra intressanta aspekter inom ramen för forskningsfrågorna 

som då grundligt kunde analyseras.  

3.8 Urval - intervjuundersökning 

För att intervjuundersökningen ska bli så bra som möjligt menar Trost (2005) att de 

intervjuade bör skilja sig ifrån varandra. Den bakomliggande orsaken till detta är för att 

skapa en bredd på undersökningen. Detta resulterar vidare i att man enligt Trost (2005) 

minskar risken för att missa viktiga aspekter från deltagarna i undersökningen. 

3.8.1 Urval - svenska företag  

Efter att ha skapat en intervjuguide (se bilaga 2), kunde urvalsprocessen påbörjas. I den 

kvalitativa intervjustudien har ett antal noggrant valda svenska företag med anknytning 

till Filippinerna valts ut. Med hjälp av Googles sökmotor, där vi sökte på Swedish 

Companies in Philippines, samt vår kontaktperson på Contact Center Philippines, fick 

vi tips och idéer på intressanta intervjurespondenter. Vid urvalet av intervjuobjekt, 

sållades ett antal respondenter fram utifrån ett antal nyckelfaktorer.  
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De nyckelaspekter som togs i beaktan vid val av intervjupersoner var: antal års 

erfarenhet av affärsrelationer i landet, deras typ av anknytning till landet samt graden 

av spridning på kunskapsområden. Se bilagor (bilaga 5) för förteckning över 

intervjurespondenter.  

3.8.2 Urval - filippinska företag 

För att kunna skapa en jämförande studie mellan hur svenska och filippinska företag 

förhåller sig till tillit i affärsrelationer gjordes en del av den kvalitativa undersökningen 

i Filippinernas huvudstad Manila. Vi närvarade fysiskt på en affärsmässa och kunde på 

så sätt komma i kontakt med filippinska företag som hade anknytning till europeiska 

och nordiska företag. Anledningen till varför vi valde att besöka en filippinsk 

affärsmässa grundar sig i att vi på så sätt kunde spara in tid och resurser då 

intervjurespondenterna i form av filippinska företag var samlade på en och samma 

plats.  

 

Vår första kontakt med filippinska affärsmässor, var med hjälp av Googles sökmotor, 

där sökorden Philippine tradeshows användes. Detta resulterade i ett antal mässor med 

olika affärsinriktningar. Men för att kunna göra ett val gjorde vi en avgränsning baserat 

på datum, affärsområde och mässans vision.  Redan i ett tidigt stadie beslutades att den 

empiriska insamlingen skulle ske i april månad för att på så sätt också ha tid att 

analysera insamlad data. Detta minskade urvalet avsevärt och kvar blev tre olika mässor 

med tre olika affärsområden, de var:  

 

1) Money Summit & Wealth Expo 29-30 april 2016 (10times.com) 

2) MIAS: Manila International Auto Show 2016 (Wordbex.com/Event/Mias)  

3) Manila Fame Fair 2016 (Manilafame.com).  

 

Genom att studera varje mässa för sig kunde vi snabbt identifiera den mässan som vi 

ansåg var mest lämplig för studien. Att välja Manila Fame Fair var ett gemensamt 

beslut som togs på grund av dess lämplighet i förhållande till vår rapports syfte.  

Manila Fame Fair är en internationell mässa som arrangeras två gånger per år i 

Filippinernas huvudstad Manila.  
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Mässans utgångspunkt är att koppla samman lokala försäljare och tillverkare med 

internationella köpare från hela världen. Genom denna mässa vill grundarna öppna nya 

kontaktnätverk för besökarna och utställarna som i sin tur kan leda till nya möjligheter. 

Grundbulten i deras mässkoncept är att affärsrelationer är personliga och ska vara 

behjärtansvärda. Kombinationen av det lokala men att samtidigt också vara 

internationella är deras målsättning för att skapa optimala möjligheter för besökarna 

och utställarna.  

 

“We at Manila FAME make it a point that your sourcing experience is an all-inclusive, 

multi-sensory one that meets all your business needs in an exclusive environment of 

trust, respect, and integrity.” (ManilaFame, 2016) 

 

Mässan belyser de delar som vår rapport ämnar studera, där affärsrelationer i en 

internationell kontext med lokal anknytning till filippinska företag la grunden för valet. 

Det som verkligen skapade intresse och urskilde Manila Fame Fair från de andra 

mässorna var deras vision och tro på en affärsatmosfär av tillit, respekt och integritet.   

Se bilagor (bilaga 5) för förteckning över intervjurespondenter på Manila Fame Fair. 

Vår första kontakt med DTI (Department of Trade and Industry Philippines) vars 

funktion är att matcha ihop filippinska företag med lämpliga utländska motsvarigheter 

fick vi genom Manila Fame Fairs hemsida. Anledningen var att vi ville skapa oss en 

överblick av de exporterande filippinska företagen och hur processerna ser ut.   

Därför beslutade vi oss för att i ett tidigt skede under mässan kontakta DTI, vilket la 

grunden för genomförandet av intervjustudien på Manila Fame Fair.  

 

3.8.3 Etiska överväganden 

Som Bryman och Bell (2011) skriver är moralitetsaspekter viktiga att ta i beaktning vid 

genomförandet av alla typer av studier. Det nämns att det finns det ett antal etiska krav 

vilka vi i denna studie valt att förhålla oss efter.  

Dessa är samtyckeskrav, informationskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

Samtyckeskravet innebär att de respondenter som deltar i studien gör så på helt frivillig 

basis.  
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Då det var upp till varje individ att medverka i de kvalitativa intervjuerna anser vi att 

samtycke uppstått då intervjusvar har tillhanda givits.  

Informationskravet betyder att deltagarna informeras om studiens syfte vilket gjordes 

både före och efter genomförd intervju för att försäkra oss om att respondenten 

samtycker till sin medverkan med invägande av syfte. 

Konfidentialitetskravet avser att alla personuppgifter skall behandlas konfidentiellt. 

Detta har också klargjorts vid all datainsamling och vi har tagit bort all personlig 

information som respondenten inte vill synliggöra. 

Nyttjandekravet innebär att den information som har samlats in under studiens gång 

endast får användas för vetenskaplig forskning inom det specifika området.  

Genomgående i vår kontakt med berörda parter har vi informerat om att alla uppgifter 

endast kommer att ingå i vår studie.      

 

Då studien behandlar affärsrelationer och den tillit som finns däri anser vi att 

intervjufrågorna inte behandlar aspekter på djupa personliga plan. Av denna anledning 

anser vi att inga fler etiska aspekter behöver övervägas 

(Bryman & Bell 2011).  

3.9 Operationalisering  

I detta kapitel redovisas en operationalisering som grundats på olika teoretiska teman ur 

det teoretiska kapitlet. Med hjälp av en operationalisering så har en intervjuguide tagits 

fram. I bilagorna finns en full redogörelse för operationaliseringen för både de 

filippinska företagen på Manila Fame Fair (se bilaga 1) och för de företag och 

organisationer med anknytning till Filippinerna (se bilaga 2). 

 

 

 

 

 
 



	

	
28	

Koncept 

 

Tema Teoretisk 

referens 

Empiriska frågor till 

filippinska företag  

 

Empiriska frågor till 

svenska företag och 

organisationer  

 

Internationella 

affärsrelationer 

Europeiska och 

nordiska  

affärsrelationer/ 

filippinska 

affärsrelationer  

Westerberg 

(2003) 

 

Har ni några europeiska 

eller skandinaviska 

affärsrelationer? 

Har ni några filippinska 

affärsrelationer? 

Internationella  

affärsrelationer 

Tillkomsten av 

affärsrelationer 

Westerberg 

(2003)  

Hur uppstod dessa 

affärsrelationer? 

Hur uppstod dessa 

affärsrelationer med 

filippinska aktörer? 

Internationella 

affärsrelationer 

Kommunikation 

inom internationella 

affärsrelationer 

 

(Johanson et 

al. 2002) 

Hur sker kommunikationen 

inom era internationella 

affärsrelationer?  

Hur sker 

kommunikationen inom 

era filippinska 

affärsrelationer?  

Internationella  

affärsnätverk 

Problem inom 

internationella 

affärsrelationer 

Brett (2001)  Har ni upplevt några 

problem inom era 

internationella 

affärsrelationer? 

Har ni upplevt några 

problem inom era 

filippinska 

affärsrelationer? 

Tillit Tillit till 

internationella 

affärspartners 

Ghauri et.al. 

(2008)  

 

Känner ni tillit till era 

internationella 

affärspartners? 

Känner ni tillit till era 

filippinska affärspartners? 

Tillit Vikten av tillit vid 

etablerandet av 

internationella 

affärsrelationer 

Chen (2003)  

 

Hur viktigt är det att ni 

känner tillit när ni etablerar 

internationella 

affärsrelationer? 

Hur viktigt är det att ni 

känner tillit när ni 

etablerar affärsrelationer 

med filippinska aktörer? 

Internationella 

affärsrelationer 

De viktigaste 

kriterierna för att 

skapa långsiktigt tillit 

i internationella 

affärsrelationer 

 

Ghauri et.al 

(2008) 

Vilka är de viktigaste 

kriterierna för att skapa 

långsiktigt tillit i 

internationella 

affärsrelationer? 

Vilka är de viktigaste 

kriterierna för att skapa 

långsiktigt tillit i 

filippinska 

affärsrelationer? 

(Tabell 1 – Sammanställning av operationalisering – filippinska företag på Manila 

Fame Fair & företag och organisationer med anknytning till Filippinerna, källa: egen 

tabell ) 
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4. Empiri  
_______________________________________________________________________________________________	
Med hjälp av en operationalisering (se tabell 1) som grundats på det teoretiska 

kapitlet, så togs en intervjuguide fram. I detta kapitel hanteras intervjusvaren som 

samlades in under Manila Fame Fair och vid intervjuer med svenska företag samt 

svenska organisationer. Baserat på intervjusvaren har en empirisk sammanfattning 

sammanställts. Första intervjun med DTI vars funktion är att matcha ihop filippinska 

företag med lämpliga utländska motsvarigheter la grunden för genomförandet av 

intervjustudien på Manila Fame Fair. De filippinska företagen som intervjuades under 

Manila Fame Fair var lokala försäljare och tillverkare med inriktning mot 

detaljhandeln.  Företagens utgångspunkt var att kopplas samman med internationella 

köpare från hela världen.  

______________________________________________________________________ 

4.1 Empirisk sammanfattning.  

Det första som gjordes på plats i Manila var att genomföra den planerade intervjun med 

en representant för DTI, Department of Trade and Industry Philippines. Förhoppningen 

var att de skulle komma med övergripande insyn innan övriga kvalitativa intervjuer 

genomfördes. Denna intervju gjordes inom ramarna för en semi-strukturerad intervju 

med öppna frågor.  

 

Det DTI informerade om var först och främst att deras funktion är att matcha ihop 

filippinska företag med lämpliga utländska motsvarigheter samt att sköta den inledande 

kommunikationen parterna emellan. DTI tillhandahåller också alla tidigare 

handelsdokument som finns registrerade om de utländska företagen så att de filippinska 

företagen kan skapa sig en egen uppfattning innan en affärsrelation etableras. DTI 

menade också att tillit är väldigt viktigt för filippinska företag i en internationell 

affärsrelation för att känna trygghet innan företaget lämnar landet för att utveckla sin 

verksamhet. Vad DTIs representant erfar är det dock ovanligt med problem i 

relationerna företagen emellan och om sådana skulle uppstå så löser företagen oftast 

problemen internt.  
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Om det dock uppstår motsättningar mellan europeiska och filippinska företag så beror 

det vanligen på fördröjningar inom transport och leverans. DTI berättar även att 

utländska företag också har samma möjlighet att utnyttja deras tjänster och få hjälp med 

att skapa kontakter med filippinska företag. 

 

DTI har en förgrening kallad Export Marketing Bureau (EMB) som har mandat över 

utvecklingen, marknadsföringen och kontrollen av den filippinska exportindustrin. Av 

EMB kan både filippinska och svenska företag få ytterligare hjälp men att bli 

konkurrenskraftiga på en global marknad genom till exempel assistering vid första 

exportaffären eller information om marknadsstatistik från en specifik bransch. 

Filippinska företag kan vända sig till EMB om de behöver hjälp och upplever problem 

eller meningsskiljaktigheter med sina exportpartners. Då går representanter från EMB 

in som medlare för att analysera vad problemen beror på och hjälper båda parter att 

hitta en långsiktig lösning.    

4.2 Sammanfattning av intervjusvar från Manila Fame Fair  

Tema 1 - Europeiska och nordiska affärsrelationer 

Ravi Singh från Sparks of Joy Venture Inc sa följande:”Today we have a few percent of 

our business partners in European countries. The biggest part in Germany, Italy and 

Poland but we always keep the door open for new partnerships and we are not afraid to 

grow our network all over the world. Because we mainly operate in Asia I think a 

global network can help us and others to grow.” 

 

Detta är ett väldigt talande citat då flertalet av de filippinska företagen säger att de 

redan idag har framgångsrika affärsrelationer till europeiska eller skandinaviska företag 

och att många är så pass nöjda att de skulle vilja utöka sin närvaro på denna marknad. 

Dess omfattning skiljer sig dock en del beroende på de filippinska företagens 

möjligheter att producera och exportera eftersom de bedrivs i liten skala.  

 

Vid mässan fanns ett fåtal filippinska företag som ännu inte hade etablerat sig utanför 

Asiens gränser men också de uttryckte en vilja att öppna upp dörrar till Europa.  
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Oavsett om det fanns en närvaro eller inte i dagsläget så visade de intervjuade företagen 

en målmedvetenhet och ett driv att skapa lukrativa, långsiktiga och framförallt 

personliga kontakter med europeiska affärspartners. Detta ger Edmund Fajardo från 

ABK 101 Bamboo Corp uttryck för när han säger ”We have very limited capacity when 

it comes to production but if there is an opportunity to partner up with a European 

company we jump on it. But it is important that we understand each others 

qualifications and visions.”  

 

Mr Fajardo påpekar även att småskaliga filippinska företag inte ska vara rädda för att 

ingå partnerskap med europeiska företag. Det är dock viktigt att ha förståelse för sina 

egna och sin partners förhållanden.   

 

Tema 2 -Tillkomsten av affärsrelationer 

De företagare som idag inte har någon export till den europeiska marknaden uttrycker 

ändå en önskan om att etablera sådana i framtiden. De övriga filippinska företagarna 

menar att de har lyckats etablera sig på den europeiska marknaden genom att 

marknadsföra sig i de länder de önskar exportera till. Detta sker oftast genom 

nätverkande på mässor och liknande evenemang där företagets representanter 

personligen kan träffa intressanta organisationer och inleda en kontakt för eventuella 

framtida samarbeten. Eftersom Filippinerna har blivit en så intressant marknad så söker 

sig även många västerländska företag till Manila för att träffa filippinska representanter 

och se vad för typ av produkter de har att erbjuda. Det är som Angela Gloria från Doran 

Herbal Corp säger: “Since the Philippine market are growing, European companies 

and distributors come to Manila Fame Fair every year to meet new partner and to look 

at new products. That's how we and many others first get in touch with our partners. It 

is extremely valuable to us that they come here so we can get a personal meeting 

straight away.” 

 

Detta visar att en del företag också har lyckats etablera kontakter under tidigare år på 

just Manila Fame Fair där ett genomgående viktigt tema för de filippinska företagen är 

att vara fysiskt närvarande och ha personliga möten med branschfolk från den 
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marknaden som de vill träda in på. Några av de intervjuade företagen nämner även att 

man idag använder sig av företagsrepresentanter, som har till uppgift att genomföra 

affärsresor med huvudfokus att närvara på den europeiska marknaden. Där de 

representerar samt undersöker möjligheter till affärsmässiga relationer med nya företag.  

 

De belyser dock vikten av att personen som väljs som representant måste ha god 

kunskap om marknaden samt om hur långsiktiga internationella affärsrelationer kan 

skapas. Därför väljer många företag på Manila Fame Fair att ha sina designers eller 

personer från ledningsgruppen som representanter på nya marknader. Harley Beltran 

från Handcrafted by Harl´s beskriver “I do most of my self-promoting through social 

media and that's where I get in touch with a lot of people that I do business with. But I 

do have one sales-representative in Spain that I have known for a long time. He helps 

me with promotion and to showcase my products to European buyers” Detta är ett 

tydligt exempel på hur mycket det filippinska företagen värdesätter att ha 

företagsrepresentanter i Europa.  

 

Tema 3 - Kommunikation inom internationella affärsrelationer 
De intervjuade menar att kommunikationen mellan sig själva och sina affärspartners är 

otroligt viktig och att denna kan skötas på flera olika sätt. De flesta nämner att det är 

bäst att mötas personligen men att det kan vara problematiskt på grund av det stora 

geografiska avståndet. De intervjuade filippinska företagarna menar att telefon är att 

föredra om det är brådskande ärenden men att tidsskillnaden kan orsaka svårigheter 

även där vilket leder till att mejl är det medel som oftast används som verktyg för 

kommunikation. 

 

Den stora anledningen till att kommunikationen är så pass viktig för de filippinska 

företagen är på grund av att de oftast inte kan möta sina partners personligen i den 

utsträckning som skulle vara optimalt.  
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De alternativ som finns att tillgå skapar en opersonlig affärsrelation som gör det svårt 

att utveckla genuin tillit till internationella affärspartners. ”Today the communication is 

good but not as great as I would have hoped. We keep in touch via e-mail. Due to the 

time difference it is difficult to use telephone. This set up does build confidence in one 

another. I think for the future we have to be able to call and speak to them regularly 

since personal meetings just isn´t possible as the situation is as it is.” - Edmund 

Fajardo, ABK 101 Bamboo Corp. 

 

Tema 4 - Problem inom internationella affärsrelationer 

De intervjuade upplever inte att de stött på några större problem i sina affärsrelationer 

med europeiska partners. Liksom tidigare svar på föregående frågor framgick det att 

svårigheter kan finnas med de kommunikationsverktyg som fanns att tillgå och att detta 

är något som upplevs av båda parter. Andra, mer avgörande problem vill de flesta av de 

tillfrågade inte kännas vid och man upplever de existerande relationerna som 

välfungerande och ömsesidigt värdefulla. En av de tillfrågade nämner att om det skulle 

uppstå problem så är det bäst att bryta samarbetet direkt då det är för tidsödande att 

försöka lösa konflikter. ”If there is any problems or issues with any of my business 

partners, I just cut the ties with them. It is to important to waste time on problem-

solving.” -.” -Joseph Rastrullo, Rastrullo Design Studio.  

 

Ravi Sing från Sparks of Joy Venture är en av flertalet intervjuade som menar att det är 

lätt att ha en bra affärsrelation så länge den underhålls av båda parter och att båda parter 

visar respekt och tillit för varandra. ”For me and my business, trust and reliance is 

something that we give and take even outside of business. Without it we rarely do any 

form of business. For me personally, trust symbolizes the humane power that every 

person possesses and is very hard to cover”  

 

Tema 5 - Tillit till internationella affärspartners 

Generellt så menar de filippinska företagen att de hyser stor tillit till europeiska företag. 

En betydande anledning till detta är att europeiska företagare upplevs som seriösa i sina 

affärsåtaganden och visar stor affärsmässig kunskap.  
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Detta är något som möbeldesignern Rachelle Dagnala säger som svar på vår fråga, ”In 

general I feel that European companies are very professional and reliable in their 

actions and proof of knowledge when I speak with them and with my philippino 

colleagues that have”.  Ett annat sätt för de europeiska företagen att ytterligare stärka 

denna tillit är genom att visa engagemang.  

 

Denna aspekt tar Angela Gloria från Doran Herbal Corp upp i sitt svar. “Since we are 

dependent on our export partner, trust is an important factor for us. We feel that the 

fact that European distributors come here to the Philippines to meet with us shows 

engagement and that makes it easier for us to trust that they will do a good job selling 

our products” 

 

Som citatet beskriver så kan de europeiska företagen visa detta engagemang genom att 

till exempel besöka mässor som Manila Fame Fair där de faktiskt möter företagen 

personligen. En av de intervjuade nämner att det kan vara problematiskt att skapa tillit 

till någon som befinner sig på andra sidan jordklotet. ”I think it is difficult to completely 

trust a partner across the world.” –Prizmic & Brill Corp. 

 

Tema  6 - Vikten av tillit vid etablerandet av internationella affärsrelationer  

Företaget CocoWonder svarar:“We have worked together with the Export Marketing 

Bureau. They help us with everything to control international companies that you 

maybe want to work with. You can check credit score and previous business in the 

Philippines. Almost everything. This is great! Because then you know who you are 

dealing with and it is easier to trust them” 

 

Ett av de tillfrågade företagen förklarar att det finns hjälp att få genom Export 

Marketing Bureau, som är en filippinsk myndighet kopplad till DTI. De kan bland 

annat ta reda på europeiska företags kreditvärdighet samt om de tidigare gjort affärer i 

Filippinerna. Detta skapar en enorm säkerhet för respondenten då de vet precis vem det 

är som de ingår ett avtal med vilket givetvis underlättar processen med att skapa tillit.   
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De intervjuade förklarar att tillit är nyckeln till själva affärsrelationen eftersom det inte 

endast handlar om företagets framtid utan även deras personliga. Att känna tillit till sina 

internationella affärspartners genererar en känsla av trygghet vilket i sin tur kan leda till 

att man som företagare vågar ta större risker som också innebär större ekonomisk 

utdelning. Det framgår även att om det inte finns tillit i affärsrelationen kan de inte veta 

om produkter kommer att levereras i tid enligt avtalad kvantitet och kvalitet eller om 

betalningar kommer att genomföras. Enligt denna aspekt menar de att tilliten är helt 

avgörande för relationens överlevnad.  

 

En av de tillfrågade menar däremot att det inte är lika viktigt i ett inledande stadie av 

relationen som det är senare i densamma. Oliver Allan från ITO KISH säger: ”I think 

that in the beginning it is difficult to fully trust any business partner. In the long run it 

becomes more important.” Detta håller även övriga respondenter med om och det är 

vanligt att de filippinska företagen inleder sina internationella samarbeten i liten skala 

för att sedan öka sin investering allt eftersom tillit etableras.  

 

Tema 7 - De viktigaste kriterierna för att skapa långsiktigt tillit i internationella 

affärsrelationer 

De viktigaste kriterierna som nämns för att skapa långsiktiga affärsrelationer som byggs 

på tillit är enligt de tillfrågade att låta relationen ta tid och inte stressa fram beslut vilket 

Joseph Rastrullo från Rastrullo Design Studio nämner i sitt svar. “There are more ways 

for me to ensure that I can rely on my partners. I usually give my manufacturing 

partners smaller projects at first so I know that I can rely on them when I have a bigger 

or more important project to be made. I let it take time to establish a good 

communication with my business partners.” 

 

Kommunikation är en annan viktig aspekt som nämns. Denna bör vara regelbunden och 

personlig samt helst genom att ha representanter närvarande på båda marknaderna, 

vilket är ultimat. Ärlighet, närvaro och snabb återkoppling är exempel på andra 

aspekter som yttrades.  
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Andy Garcia från Garcia Crafts uttrycker detta på följande vis: “To be present in the 

market is extremely important. Via face to face meetings we can get an initial feel of the 

potential business partner which we then can build mutual trust on.” 

 

Att ta referenser på det företag som man ska göra affärer med kan vara nödvändigt för 

att sedan våga satsa. Lokal kännedom och att visa intresse uppskattas också. Dessutom 

bör förståelsen för kulturella skillnader alltid tas i beaktande som Ravi Sing från Sparks 

of Joy Ventures framför.“I work a lot with the understanding of human nature. It is 

also important do understand different cultures to gain their trust.” 

 

4.3 Sammanfattning av intervjusvar från svenska företag och organisationer  

Tema 1 - Filippinska affärsrelationer 

De svenska företagsrespondenterna har lyckats bygga upp en affärsrelation med 

filippinska företag och har idag vad man anser vara en nära relation till sina 

samarbetsparters; ”Tack vare teknikutvecklingen med nya kommunikationsverktyg det 

senaste decenniet har möjligheten att komma i kontakt med samt etablera nya 

internationella affärsrelationer underlättats” – (intervjuad företagare)  

 

Arbetssättet skiljer sig i viss grad från det nordiska då många filippinska företag vill 

måla upp en god image av deras verksamhet, vilken de svenska företagen ibland har 

upplevt vara bristfällig i form av dålig leveranssäkerhet och utlovandet av för stora 

åtaganden som i slutändan inte kan hållas. Detta har gjort att ett av de svenska 

företagen är återhållsamma när det kommer till att göra större affärer med filippinska 

företag.   

 

Tema 2 – Tillkomsten av affärsrelationer med filippinska aktörer 

Många av de affärsrelationer med filippinska som redovisas grundar sig enligt 

respondenterna på många års erfarenhet av den filippinska marknaden och arbetssättet 

som råder där.  
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Som framkommit från andra respondenter både från Sverige och Filippinerna är den 

fysiska närvaron otroligt viktig för att skapa respekt på värdmarknaden och för att 

kunna inleda en kommunikation med framtida partners. 

IKC Filippinerna säger följande:  

 

”Affärsrelationerna med filippinska företag uppstod främst genom att vi etablerade ett 

kontor i Manila för att på så sätt kunna vara närvarande, där den första kontakten med 

den filippinska marknaden var genom diverse olika analysföretag”. 

 

En grundförutsättning som de svenska företagen belyser är också det engelska språket 

som är det officiella språket i Filippinerna. Vid internationella affärer är det en stor 

fördel för svenska företag att kunna kommunicera obehindrat. Eftersom nivån på 

engelskan i Sverige generellt är hög uppstår inga språkbarriärer vid ingåendet av 

affärsavtal.  

 

Idag har intervjurespondenterna en väldigt nära affärsrelation med Filippinerna och 

lokala företag, vilket till stor del grundar sig i att man jobbat med Filippinerna sedan 

många år. Några respondenter har även tagit in filippinska medarbetare i sitt företag 

som bland annat delägare.  

 

Detta påvisar Contact Centre Philippines (CCP) och säger: ”Vi försöker ständigt att 

arbeta med våra affärsrelationer med filippinska aktörer. Detta gör vi genom att 

kontinuerligt och regelbundet resa dit och vi har även tagit in en filippinsk delägare, Vi 

försöker även att närvara och vara delaktiga i olika nätverk som exempelvis Nordic 

Business Council Philippines ”(NBCP). NBCP är en filippinsk organisation som samlar 

nordiska och filippinska företag och hjälper dem med handel och investeringar mellan 

de två regionerna. En av intervjurespondenterna har tidigare gjort sig ett namn inom 

resebranschen med Filippinerna som huvudsaklig destination. Under denna tid sökte 

den tillfrågade efter andra möjligheter och utmaningar. Numera importerar 

respondenten produkter, bland annat tobaksvaror, från Filippinerna. Affärsmöjligheter i 

Filippinerna identifierades av en slump när den tillfrågade var i landet i andra affärer.  
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Tema 3 - Kommunikationen inom filippinska affärsrelationer  

Idag har samtliga svenska intervjurespondenter kontinuerlig kontakt med filippinska 

företag. Det finns även några som har egna kontor i Manila och bevakar marknaden, 

detta har underlättat en kontinuerlig kontakt med sina samarbetspartners i Filippinerna. 

Några respondenter har även tagit in filippinska medarbetare i sitt företag just för att 

underlätta kommunikationen med lokala aktörer.  

 

Några svenska respondenter beskriver kommunikationen mellan de svenska företagen 

och de filippinska samarbetspartners som delvis sämre än i andra länder man har 

affärsrelationer med. Filippinska aktörer är enligt deras mening dåliga på att återkomma 

med information. Detta försvårar och drar till viss del ner deras affärsrelation. 

 

Samtliga svenska aktörer håller med om att kommunikationen idag är mycket lättare att 

sköta i och med den teknologiska utvecklingen under de senaste tjugo åren. En av de 

intervjuade har introducerat och implementerat den nya tekniken för sina filippinska 

affärspartners då Sverige oftast ligger i framkant vad det gäller användandet av ny 

teknik.  

 

Tema 4 - Problem inom de filippinska affärsrelationerna 

”Än så länge har vi inte stött på några större problem eller utmaningar med våra 

affärsrelationer med filippinska företag, utan det har fungerat bra”. – IKC Filippinerna 

 

Några exempel på problem och utmaningar som uppstått i affärsrelationen med 

filippinska företag är bland annat oklarheter om priser på produkter. Det är även 

mycket svårt att få besked om transportmöjligheter samt kostnader för detta. 

Respondenten har även upplevt problem med sina filippinska kontakter vilket har yttrat 

sig genom att de ibland upplevt dem som lite slappa med en lägre arbetsmoral än vad 

nordeuropéer generellt sett är vana vid. Återkommande problem är att de filippinska 

företagen sällan kommer i tid, samt att leveranssäkerheten är tämligen låg. Ofta lovar 

de filippinska aktörerna mer än vad de kan hålla.  
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Tema 5 - Tillit till filippinska affärspartners 

De tillfrågade känner att affärsrelationerna med de filippinska företagen har fungerat 

bra. Detta har gjort att de känner stor tillit till de filippinska företagen som samarbetena 

sker med.  

 

På frågan om dem känner tillit till deras filippinska samarbetspartners är svaret både ja 

och nej. De filippinska aktörerna som man har relationer med vill väl men lovar i regel 

för mycket. Ett sätt att förebygga tidigare upplevda problem är genom att ta med dem i 

beräkningarna redan från början vilket gör det enklare att bortse från dem. 

 

Tema 6 – Vikten av tillit vid etablerandet av affärsrelationer med filippinska 

aktörer 

”För oss är tillit väldigt viktigt vid skapandet samt utformningen av affärsrelationer och 

skulle därför vilja säga att det är avgörande för framtida avtal” – IKC Filippinerna 

 

Vi anser att tillit och förtroende i affärsrelationer med filippinska företag är viktigt och 

värdesätter det väldigt högt. Det lägger grunden för långsiktiga och hållbara affärer.  

 

Tema 7 – De viktigaste kriterierna vid skapandet av långsiktig tillit i filippinska 

affärsrelationer 

Samtliga av intervjurespondenterna arbetar ständigt med att utöka tillit och förtroende i 

sina affärsrelationer, detta gör de genom lokal närvaro i Manila, samt långa relationer 

med sina filippinska företag.  

 

Man försöker hela tiden att förbättra och utöka sin tillit i affärsrelationer, detta görs 

genom återkommande besök hos sina samarbetspartner i Filippinerna. Tillit menar 

respondenterna skapas genom att ställa hårda krav på vad för typ av motprestation som 

förväntas; ”Genom att vara på plats och ibland slå näven i bordet kan krav på 

motprestation ställas och genom den kan tillit skapas” – (intervjuad företagare)  



	

	
40	

5. Analys   
I detta kapitel kommer resultatet från den empiriska insamlingen analyseras med 

relevanta delar av den teoretiska ramen. Förhållanden mellan empiri och teori kommer 

att identifieras och redovisas vilket i sin tur kommer att resultera i en slutsats. 

______________________________________________________________________  

Tema 1 - Europeiska och nordiska affärsrelationer/ 

filippinska affärsrelationer 

Chen (2003) menar att vid internationalisering av företag och verksamheter tar man en 

stor risk. Denna risk tas enbart om företaget anser att de internationella 

affärsrelationerna är värda att utveckla (Chen, 2003). En risk som de filippinska 

företagen är beredda att ta, då många av intervjurespondenterna vill etablera sig 

utomlands och gärna på den europeiska marknaden. De svenska respondenterna är 

något mer återhållsamma och menar bland annat att arbetssättet skiljer sig till viss grad 

från det nordiska då många filippinska företag gärna målar upp en god image av deras 

verksamhet, vilken de svenska företagen ibland har upplevt vara bristfällig i praktiken. 

Detta kan härstamma från de kulturella skillnader som Ochieng och Price (2009) 

skriver om, även om detta inte är något som intervjurespondenterna nämner som 

huvudsaklig orsak till problem eller att det påverkar tilliten i affärsrelationen. De 

filippinska företagen vill många gånger visa sig kompetenta och starka vilket inte alltid 

är fallet. Detta tenderar att leda till låg leveranssäkerhet samt att de utlovar för stora 

åtaganden som i slutändan inte kan hållas. Detta har gjort att ett av de svenska 

företagen är återhållsamma när det kommer till att göra större affärer med filippinska 

företag.   

 

Varför de filippinska företagen vill etablera sig på den europeiska marknaden grundar 

sig i att de ser en potentiell lönsamhet samt en möjlighet att bredda sin kundbas. Det de 

har upplevt är att europeiska aktörer eftersöker filippinska företag med möjlighet att 

producera och exportera i större kvantiteter, vilket kan anses vara ett hinder för många 

av de mindre filippinska verksamheterna på Manila Fame Fair. En sådan aspekt kan 

leda till att man pratar förbi varandra vilket riskerar att försvåra bestämmande av 

produktionshastighet och leveransdatum. 
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Det kan i sin tur kan göra det oerhört svårt att bygga och förstärka känslan av tillit i 

affärsrelationen. Laperche, Sommers och Uzunidis (2010) menar att den nödvändiga 

kompetensen ofta inte är tillgänglig inom en och samma organisation. Detta medför att 

företagen söker sig till externa partners, vilket i detta fall stämmer överens med de 

filippinska företagens vision om att tillsammans med europiska företag skapa nya och 

förbättrade möjligheter för sina produkter och tjänster. Detta är även ett verktyg som de 

filippinska företagen kan använda sig av för att öka sin produktionskapacitet.  

 

Spark of Joy Venture Inc, som är ett väletablerat inredningsföretag i Filippinerna, har 

under de senaste åren lyckats bygga upp affärsrelationer med europeiska inköpare på 

egen hand. Detta har gjorts med hjälp av ett stort engagemang och driv samt en tro på 

sin förmåga att bygga internationella affärsnätverk. Spark of Joy Venture Inc har själva 

lagt stora resurser på att personligen träffa tänkbara affärspartners, vilket har underlättat 

relationskapandet då tillit är troligare att uppstå vid personliga möten än andra 

kommunikationsmedel. Detta stärks av Shin, Park och Ingram (2010) som menar att 

man vid utvecklandet av internationella relationer och partnerskap bör undersöka och 

förstå nya aktörers attribut och specifika marknadsförutsättningar för att kunna skapa en 

interkulturell företagsrelation (Shin, Park & Ingram, 2010). Spark of Joy Venture Inc, 

har anammat detta tillvägagångsätt för att bygga sina starka internationella relationer.  

Detta speglar dock inte alla filippinska företag, utan många upplever en internationell 

etablering som något väldigt riskfyllt vilket kan vara en anledning till att man idag inte 

har lyckats identifiera några europeiska samarbetspartners. Med tanke på att den 

filippinska marknaden fortfarande är relativt oupptäckt för många europeiska företag, är 

det många företagare i Filippinerna som upplever svårigheter med att komma i kontakt 

med europeiska aktörer eftersom nätverksingångarna inte är tillräckligt utvecklade. En 

av anledningarna till att situationen för de filippinska företagen ser ut som den gör kan 

bero på avsaknad av genomförda undersökningar och kunskapsinsamling, vilket Shin, 

Park och Ingram (2010) lyfter upp som en förutsättning. Många av de svenska 

respondenternas goda relationer med filippinska aktörer grundar sig på många års 

erfarenhet av den filippinska marknaden och arbetssättet som råder där.   
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Arbetet med relationsskapande är enligt Johanson, Blomstermo och Pahlberg (2002) 

tidskrävande men väldigt viktigt för att etablera en stark marknadsposition. Detta är 

även essentiellt enligt Shin, Park och Ingram (2010) då de menar att vid skapandet av 

internationella relationer och partnerskap är det viktigt att förstå hur 

nätverkskonfigurationer påverkas av aktörernas attribut vid interkulturella 

företagsrelationer. De svenska intervjurespondenterna har lyckats bygga upp en 

affärsrelation med filippinska företag och har idag vad man anser vara en nära relation 

till sina samarbetsparters.  

 

På Manila Fame Fair kunde man genom de intervjuer som genomfördes identifiera en 

vilja att internationalisera sin verksamhet, där intresset för den europeiska marknaden 

var en gemensam aspekt. Europa sågs av många som en möjlighet att expandera till och 

på sätt öka sin lönsamhet. Många av de filippinska företagen som intervjuades har 

redan i dag en pågående affärsrelation med europeiska företag. Den generella bilden är 

att de filippinska företagen ser mässor, likt Manila Fame Fair, som ett bra sätt att 

optimera sina nätverksingångar till Europa och förhoppningsvis kan mässorna bidra till 

ett ökat intresse för den filippinska marknaden. Detta faktum tas även upp av 

Westerberg (2003) som beskriver vikten av möten vid etablering av nya 

affärssamarbeten, där mässor är ett lysande exempel.  

 

Tema 2 - Tillkomsten av affärsrelationer 

Johanson, Blomstermo och Pahlberg (2002) menar att för skapandet av affärsrelaterade 

nätverk behöver de olika parterna inte vara beroende av varandra utan de kan 

möjliggöras genom integration med nya aktörer som man sedan prövar och utvärderar. 

Westerberg (2003) menar att det första mötet mellan två internationella aktörer är 

punkten där företagen presenteras inför varandra och får en möjlighet att träffas. 

Entreprenören förklarar att han besökte Filippinerna i syfte att sälja resor till landet men 

istället bytte bransch och började importera filippinska varor. Detta är ett bra exempel 

på hur synergieffekter kan uppstå vilket Johanson, Blomstermo och Pahlberg (2002) 

belyser. Enligt de filippinska företagen är Manila Fame Fair ett väldigt bra exempel på 

en mötesplats där man genom interaktion med nya aktörer från hela världen kan skapa 
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nya men även förstärka sina affärsrelationer. Denna ståndpunkt delas också av de 

svenska respondenterna där den gemensamma nämnaren vid företagsetablering i 

Filippinerna är att vara närvarande på marknaden. IKC Fonder beskriver att; 

 ”Affärsrelationerna med våra filippinska företag uppstod främst genom att vi 

etablerade ett kontor i Manila för att på så sätt kunna vara fysiskt närvarande, där den 

första kontakten med den filippinska marknaden var genom diverse olika 

analysföretag”.  

 

Övriga svenska respondenter närvarar genom att kontinuerligt besöka landet samt 

genom att ha filippinska delägare. Contact Center Philippines menar att ”Vi försöker 

ständigt att arbeta med våra affärsrelationer till de filippinska aktörerna. Detta gör vi 

genom att kontinuerligt och regelbundet resa dit, men vi försöker även att närvara och 

vara delaktiga i olika nätverk som exempelvis Nordic Business Council Philippines” 

Detta har bidragit till att de har kunnat vidareutveckla sina affärsnätverk och 

affärsrelationer i Filippinerna.  

 

Rastrullo Design Studio, Joseph Rastrullo menar också att en välfungerande strategi vid 

skapandet av affärsnätverk är att pröva och utvärdera nya samarbetspartners. Detta kan 

man enligt Joseph Rastrullo göra genom att ge dem små projekt i början för att på så 

sätt börja bygga en tillit till den nya aktören. Det filippinska företagen förklarar även att 

Manila Fame Fair är ett oerhört bra affärsverktyg eftersom så mycket branschfolk och 

värdefull information, som annars kan vara svårtillgänglig, är samlat på ett och samma 

ställe. Detta stämmer överens med Eriksson et al. (2000) som menar att det är effektivt 

att stegvis skala upp etableringen av affärsrelationer och kunskapsinsamling på den nya 

marknaden. Man beskriver som filippinsk företagare att Manila Fame Fair också är ett 

forum för att träffa andra inhemska företag med samma vision att skapa internationella 

affärer. Detta kan göra att man på så sätt skapar synergieffekter. Johanson, Blomstermo 

och Pahlberg (2002) och Greve et al. (2013) håller med om detta och menar att man 

genom kontinuerlig interaktion med olika aktörer kan bygga affärsrelaterade nätverk 

som man kan pröva och utvärdera.  
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Handcrafted by Harl´s och CALA Inc är ett exempel på två filippinska företag som gått 

ihop för att skapa unika produkter som har för avsikt att tilltala europeiska marknader. 

Kunskapsutbytet mellan dessa två har lett till både ekonomisk och kunskapsmässig 

utveckling. På grund av det forum som affärsmässor tillhandahåller har detta 

möjliggjorts.   

 

Tema 3 - Kommunikation inom internationella affärsrelationer 

Idag har de flesta av de svenska tillfrågade företagen kontinuerliga kontakter med sina 

filippinska samarbetspartners. Johanson, Blomstermo och Pahlberg (2002) belyser 

vidare vikten av en god kommunikation till nya och befintliga aktörer inom 

affärsnätverket för att på så sätt skapa en synergieffekt på deras affärsrelation. De 

svenska respondenterna menar att kommunikationen överlag är förhållandevis god. 

Detta är något som de filippinska intervjurespondenterna också belyser i sina svar, där 

kommunikationen beskrivs som en viktig aspekt vid skapandet av internationella 

samarbeten. Det mest centrala är att skapa personliga relationer med sina affärspartners 

genom att faktiskt träffas och samtala på samma plats. På grund av det stora 

geografiska och tidsmässiga avståndet upplever dock de filippinska respondenterna 

detta som mycket svårt. Något som de svenska respondenterna försöker underlätta 

genom att ha företagsrepresentanter på plats i Filippinerna, vilket förenklar kontroller 

och kommunikation med de filippinska aktörerna. Fördelen med att ha 

företagsrepresentanter eller agenter är enligt Johanson, Blomstermo och Pahlberg 

(2002) att man som företag snabbt och enkelt kan få en bred geografisk täckning samt 

hjälp att identifiera redan existerande affärsnätverk i landet. 

 

De filippinska aktörerna försöker i sin tur underlätta kommunikationen med hjälp av 

telefon och e-post. Detta har gjort det ännu viktigare att det är kvalitet i den information 

som utbyts och att alla inblandade parter är införstådda med  affärsrelationens arbete. I 

synnerhet de svenska respondenter som varit i branschen länge upplever att 

kommunikationen har underlättats något oerhört de senaste åren till följd av olika 

tekniska utvecklingar. Som Eriksson et al. (2000) skriver är etableringen av en 

välfungerande kommunikation en process som måste ges tid för att utvecklas.  
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Denna aspekt påpekas av Joseph Rastrullo från Rastrullo Design Studio som menar att 

god kommunikation inte behöver vara välutvecklad i mindre projekt och i ett första 

skede i affärsrelationen. I startskedet är det istället fokus på resultatet av projektet och 

vid senare utveckling av nya större projekt blir kommunikationen mer central för 

Joseph Rastrullo. Idag sker den största kommunikationen mellan filippinska och 

europeiska företag som sagt genom telefon och e-post. Även om intervjuerna visar att 

man som filippinsk företagare värdesätter den personliga kontakten samt att vara 

närvarande i affärsrelationen så är det för många sällsynt att mötas öga mot öga i 

dagens relationer med europeiska företag. Morgan och Hunt (1994) håller med och 

menar att det är kommunikation, gemensamma värderingar och engagemang som 

tillsammans skapar tillit och förtroende i en välfungerande affärsrelation. Att många 

europeiska företag personligen besöker Filippinerna för att inleda en personlig dialog 

har visat sig vara mycket uppskattat av de lokala företagen då det tyder på engagemang, 

vilja och intresse för att skapa mer personliga relationer.  

 

Troligen så kommer internationaliseringen göra att möjligheterna att kommunicera och 

resa mellan Filippinerna och Europa blir enklare. Detta kan i framtiden öka tilliten i 

affärsrelationen till europeiska länder då man enklare och billigare kan vara närvarande, 

vilket är en viktig aspekt för att skapa tillit.  

 

Ett fåtal svenska företag beskriver dock kommunikationen med de filippinska företagen 

som sämre än många andra länder som man har affärsrelationer med. Filippinska 

företag och aktörer anses, av de svenska respondenterna, vara dåliga på att återkoppla 

med information. Detta försvårar arbetet och försämrar till viss del affärsrelationen.  

 

Tema 4 - Problem inom internationella affärsrelationer 

Eftersom det finns ett mycket begränsat antal väletablerade affärsrelationer mellan 

Filippinerna och Europa märker vi tydligt att de filippinska företagen inte har 

reflekterat över eventuella svårigheter och problem som kan uppstå.  

Genomgående svarar respondenterna att det ännu inte har upplevt några större problem 

med sina europeiska partners. Denna bild delas till stor del av de svenska 
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respondenterna då deras generella bild är att inga större problem har uppträtt. Däremot 

menar de att det finns ett flertal svårigheter. Exempel på problem och utmaningar som 

de svenska företagen har upplevt är bland annat oklarheter om priser på produkter och 

oklarheter kring transportmöjligheter samt kostnader för detta. Detta tror de svenska 

respondenterna beror på Filippinernas undermåliga infrastruktur samt brister i deras 

produktdokumentation. 

 

Ett tillvägagångssätt som kan ha bidragit till att problematiken har minimerats är enligt 

Handcrafted by Harl´s att man har använt sig av erfarna och affärskunniga 

representanter som med sin tidigare närvaro i Europa kunnat orientera sig på den 

europeiska marknaden. Vidare menar Ghauri et al. (2008) att det geografiska och 

fysiska avståndet kan påverka tilliten mellan olika företag i en relation. Men med hjälp 

av interkulturella mellanhänder kan man bygga ett band mellan de kulturella 

skillnaderna.  

 

Aspekten att kulturella skillnader skulle kunna vara ett problem i affärsrelationer 

mellan europeiska och filippinska företag upplevs inte av de filippinska 

intervjurespondenterna under Manila Fame Fair. Dock påtalar vissa respondenter att det 

är viktigt att ha förståelse för att det kan finns kulturella skillnader som eventuellt 

påverkar den affärsmässiga inställningen kontinenterna emellan. Mehta et al. (2006) 

menar att det är svårt att utveckla tillit i affärsrelationer mellan olika aktörer som har 

kulturella skillnader.  

 

En svensk respondent menar att det finns olikheter i arbetsmoral då de filippinska 

aktörerna är dåliga på att respektera tider vilket påverkar affärerna. Ochieng och Price 

(2009) samt Zaheer och Zaheer (2006) skriver om kulturskillnader men inte vad som 

klassas som just en kulturell skillnad vilket gör dem svåra att identifiera. Även om en 

av respondenterna nämner att dennes upplevda problem skulle kunna härledas till 

kulturella skillnader så är det inget som med säkerhet kan fastslås. Nyss nämnda 

författare menar också att de kulturella skillnaderna som kan uppstå mellan aktörer från 

olika världsdelar många gånger kan bli problematiskt och i sin tur påverka skapandet av 
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tillit mellan aktörerna. Under Manila Fame Fair var vi uppmärksamma på företeelser 

som kunde härstamma från kulturella skillnader, dock kunde vi inte identifiera några 

sådana under genomförandet av de kvalitativa intervjuerna. Detta kan grunda sig i en 

brist på förkunskap om hur kulturella skillnader kan gestalta sig i en mässmiljö. 

 

Ett problem som kan uppstå, vilket många av de svenska respondenterna upplevt, är att 

de filippinska aktörerna som man har relationer med vill väl men i regel lovar för 

mycket. Detta har yttrat sig genom att leveransförseningar samt kvalitetsförändringar 

inträffat. Det har i sin tur påverkat de svenska företagens processer och planering av 

affärsaktiviteter.  

 

De filippinska respondenterna tycks i stor utsträckning separera affärer och kultur. Vår 

uppfattning är att detta möjligen beror på okunskap om den europeiska kulturen och de 

skillnader som finns och som kan påverka affärsrelationen. Sako & Helper (1998) 

håller med om att olika kulturer kan påverka byggandet av affärsrelationer, exempelvis 

värdesätter man delade värderingar mellan olika aktörer vid skapandet av 

affärsrelationer. Det går dock att argumentera för att delade värderingar kan vara 

hämmande i arbetet med att komma fram till kreativa lösningar på problem. Aktörer 

med olika kulturell bakgrund kan ha skillnader i sitt synsätt på affärsrelaterade 

situationer vilket gör att man kan komma fram till lösningar och se möjligheter som 

annars kan vara svåra att se om det är för stora likheter i personliga värderingar.  

 

Tema 5 - Tillit till internationella affärspartners 

Zaheer och Zaheer (2006) menar att tillit till varandra är ännu viktigare för 

internationella aktörer. Detta speglar den generella bilden som skapats av de filippinska 

företagen. Tillit behövs för att nå en lyckad affärsrelation med europeiska aktörer 

menar samtliga tillfrågade filippinska företag. Denna bild delas till största del av de 

svenska respondenterna vilka menar att de hyser stor tillit till sina filippinska 

motsvarigheter. Det krävs dock mycket tid och resurser för att få affärsrelationen att 

fungera tillfredställande med goda resultat som följd.   
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För de filippinska företagen är tillit en aspekt som är en förutsättning för en god 

affärsrelation, men det kräver resurser i form av tid och engagemang, vilket stämmer 

överens med Ochieng och Price (2009) teori om viktiga aspekter vid byggandet av 

välfungerande och långa affärsrelationer. Från intervjuerna med de filippinska 

respondenterna framgick det att tillit i affärsrelationerna skapas stegvis över tiden. 

Beslut ska inte stressas fram och samarbeten inleds i liten skala för att minimera risker i 

början. Uppvisande av engagemang är något som är viktigt för vissa respondenter 

eftersom de anser att detta visar ett långsiktigt intresse i att bygga välfungerande och 

lönsamma relationer. De intervjuade svenska företagens tillit till de filippinska beror till 

stor del på att det slutgiltiga resultatet oftast blir mycket bra då de levererar 

högkvalitativa produkter till mycket konkurrenskraftiga priser.  

När god tillit har skapats mellan aktörerna kan man enligt Joseph Rastrullo utöka 

projektens omfattning.  

 

Westerberg (2003) menar att om tillväxten ökar och samarbetet fungerar bra mellan de 

olika aktörerna, ökar tilliten och nya projekt och arbeten kan påbörjas aktörerna 

emellan. Även Whitener et al. (1998) understryker att företag hellre bör fokusera på att 

skapa tillit gradvis. Detta genom att i ett tidigt stadie skapa sig kunskap och integrera 

med den andra parten. På så sätt kan erfarenhet om den andra aktören erhållas och 

tilliten kan gradvis växa.   

 

Tema 6 - Vikten av tillit vid etablerandet av internationella affärsrelationer 

Den generella bilden om varför tillit i internationella affärsrelationer är viktig beskrivs 

av de filippinska företagen som en förutsättning för att skapa en känsla av trygghet, 

vilket gör att företagaren vågar ta större risker som i sin tur kan leda till utveckling för 

verksamhetens ställning på den globala arenan. De svenska respondenterna menar att 

om tillit för filippinska aktörer saknas så påverkas också i slutändan kvaliteten på 

produkten samt att resurser i form av tid och pengar går förlorade. En 

intervjurespondent menar att skapandet av tillit kan underlättas genom vara förstående 

och ta med tidigare upplevda problem i beräkningarna när affärer ska göras.  
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Utan tillit mellan parterna går det inte att förutsätta att produkter kommer att produceras 

eller levereras för att slutligen betalas. Därför har efterfrågan på DTI’s och EMB’s 

tjänster ökat, då dessa underlättar både för europeiska och filippinska företag att 

granska potentiella samarbetspartners. I takt med att DTI’s och EMB’s verksamheter 

ökar i omfattning och kunskapen om deras tjänster blir större kommer allt fler 

filippinska och internationella företag att känna en större trygghet att genomföra större 

affärer med varandra. Då de filippinska respondenterna påpekar att ömsesidig tillit är 

helt avgörande för en fungerande relation är detta ett steg i rätt riktning. Samtliga av de 

tillfrågade svenska företagen anser också att tillit och förtroende i affärsrelationer med 

filippinska företag är viktigt och att detta lägger grunden för långsiktiga och hållbara 

affärer.  

 

Tema 7 - De viktigaste kriterierna för att skapa långsiktig tillit i internationella 

affärsrelationer 

En aspekt som de filippinska företagen ansåg var en framgångsfaktor var att kunna vara 

närvarande på den marknad man avser att etablera sin verksamhet på. Det betyder inte 

bara att som köpare kunna besöka och vara närvarande på den aktuella marknaden utan 

att även som försäljare ta sina produkter till andra länder. På så sätt kan tillit uppstå. 

Detta är något som de svenska intervjurespondenterna ständigt försöker förbättra och 

för att stärka sin tillit i affärsrelationerna med filippinska företag försöker de göra 

återkommande besök hos sina samarbetspartners i Filippinerna. Cheikhrouhou, Poul 

och Madinabeitia (2012) beskriver att en av grundstenarna för att bygga en ny 

affärsrelation är den mänskliga kontakten som i sin tur lägger grunden för tillit. Detta 

håller Morgan och Hunt (1994) med om, då de beskriver att först när samtliga parter 

känner att de kan lita på de andra aktörerna i affärsrelationen, kan ringar på vattnet 

skapas i form av ökad ärlighet, hjälpsamhet och kompetensutveckling. 

En av de svenska respondenterna menar att det ibland krävs hårdare tag och en större 

kravbild för att lyckas i relationsskapandet; ”- Genom att vara på plats och ibland slå 

näven i bordet kan krav på motprestation ställas och genom den kan tillit skapas” – 

(intervjuad företagare)  
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6. Slutsats  
 

I detta kapitel kommer en slutsats presenteras och problemformuleringen samt syftet att 

besvaras. Studien begränsas till att enbart utreda tillit i tvärkulturella affärsrelationer. 

Rapporten ämnar studera ett antal företag varpå en generell bild inte kan garanteras. 

______________________________________________________________________ 

Syftet med studien är att undersöka hur synen på tillit i tvärkulturella affärsrelationer 

mellan Sverige och Filippinerna skiljer sig samt hur ömsesidig tillit mellan svenska och 

filippinska företag kan byggas upp. Som studien visar är det mycket få olikheter som 

skiljer angående hur svenska och filippinska företag ser på tillit i deras internationella 

affärsrelationer. Vikten av att känna tillit i sina affärsrelationer är något som båda anser 

vara avgörande för en fungerande relation. Den tydliga gemensamma nämnaren är att 

personliga möten är mycket viktiga för att etablera tillit. Oavsett bransch så vill 

företagare både från Filippinerna och Sverige vara fysiskt närvarande för att kunna visa 

upp sina produkter och tjänster på respektive marknad. Särskilt i ett tidigt skede då det 

fokuseras på att finna och inleda en dialog med potentiella samarbetspartner. I detta 

avseende ansåg de filippinska företagen att det underlättar om det finns forum och 

mötesplatser som till exempel branschmässor där många företag är samlade på en och 

samma plats. De svenska företagens inställning är att det istället är en fördel med en 

inledande kontakt med enskilda specifika företag som besitter den kunskap som man 

efterfrågar.  

 

Genom att ta hjälp av förtroendeingivande agenter skulle de filippinska företagen på ett 

enkelt sätt kunna närvara på internationella affärsrelaterade mötesplatser som 

exempelvis europeiska och nordiska mässor. Det är endast en av de filippinska 

respondenterna som uttryckligen beskriver att de använder sig av samarbete med 

agenter. Detta är något som också övriga filippinska respondenter med fördel borde 

kunna tillämpa.  Den kulturella aspekten är enligt vår undersökning inte avgörande för 

att skapa tillit i tvärkulturella internationella affärsrelationer. Både de svenska och de 

filippinska respondenterna menade att de var medvetna om att kulturella skillnader 

skulle kunna finnas men att detta inte per automatik leder till några problem eller 
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svårigheter ur en tillitsaspekt. Denna studie visar att det finns problem i relationerna 

mellan svenska och filippinska aktörer, men intervjurespondenterna menar att de i 

huvudsak inte beror på just kulturella skillnader. Detta var något som förvånade oss 

eftersom den teoretiska basen beskriver kulturella skillnader som en central orsak till att 

svårigheter och meningsskiljaktigheter uppstår inom internationella affärsrelationer, 

vilket kan skada tilliten. Under Manila Fame Fair kunde vi själva inte identifiera några 

företeelser som skulle kunna härstamma från kulturella skillnader under genomförandet 

av de kvalitativa intervjuerna.  

 

Efterfrågan på DTI’s och EMB’s tjänster har ökat då de underlättar både för europeiska 

och filippinska företag att granska potentiella samarbetspartners. Detta stärker vår tes 

om att det är viktigt med tillit för att skapa hållbara och långsiktiga affärer i 

tvärkulturella relationer. Det viktiga för de europeiska företagen att veta om är att DTI 

och EMB inte endast arbetar med filippinska företag som vill etablera sig på den 

globala marknaden. Företag från andra länder kan också söka sig till de här 

myndigheterna för att få hjälp med kontaktuppgifter till och samarbetsmöjligheter med 

filippinska företag.  

 

Från båda sidor framkom det en stark koppling mellan fysisk närvaro på sin 

samarbetspartners marknad och att skapa långsiktig tillit. Det personliga mötet i ett 

inledande skede var en förutsättning för att inleda en affärsrelation.  

Av denna anledning blir också kommunikationen kärnan för vidare samarbete. 

Kommunikationsaspekten, vilken i huvudsak sköts via teknologiska hjälpmedel som e-

post och telefon, upplevs knappt tillfredställande men ändå godtagbar då geografiska 

och tidsmässiga skillnader gör det svårt att sköta kontakten utan att planera lång tid i 

förväg eftersom svar från motparten kan dröja. De viktigaste aspekterna för skapandet 

av ömsesidig tillit är god kommunikation, personlig kontakt och framför allt fysisk 

närvaro. Tillit inom tvärkulturella relationer påverkas i själva verket inte till största del 

av kulturella aspekter och skillnader som kan finnas där. Det är snarare personliga 

attribut och situationsspecifika omständigheter som avgör om långsiktig tillit etableras 

eller ej.  
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7. Reflektion  
Om studien hade gjorts igen hade de utvalda filippinska företagen på Manila Fame Fair 

i förväg kunnat informeras om studiens ämne. Detta hade kunnat påverka studiens 

resultat då de filippinska företagen i ett tidigare skede hade kunnat börja reflektera över 

området tillit i affärsrelationer . Dock så hade spontaniteten i svaren från de filippinska 

företagen med största sannolikhet minskat.  

 

De svenska företagsintervjuerna försvårades en aning av att intervjuobjekten var 

spridda på olika geografiska platser i Sverige, vilket påverkade och förlängde 

planeringsprocessen av intervjuerna. Vi valde därför att använda oss av intervjuer via e-

post och telefon, vilket kan ha påverkat svaren från de svenska företagen eftersom att 

inga följdfrågor kunde ställas direkt till respondenten. Dock kan det ha skapat bättre 

förutsättningar för de svenska intervjurespondenterna att lägga mer tid och 

eftertänksamhet samt reflektion bakom varje svar. I detta arbete har vi försökt väcka 

intresse och nyfikenhet kring ämnet tillit i internationella affärsrelationer. Det som har 

klargjorts är att tillit är en viktig aspekt för att skapa välfungerande och långsiktiga 

tvärkulturella affärsrelationer. De kulturella skillnaderna behöver dock inte vara ett lika 

stort problem vid etablering av nya affärsrelationer, som vi kanske trott innan studien 

genomfördes. Det skulle kunna bero på att Filippinerna generellt delar vår religion och 

pratar samma språk, engelska.  

 

Vi ser även att allt fler företag väljer att ingå samarbeten med filippinska aktörer, vilket 

ökar relevansen i att som företag ha förståelse för viktiga aspekter som kan påverka vid 

skapandet av nya tvärkulturella affärsrelationer. Vi ser att tillit bidrar till skapandet av 

konkurrensfördelar. Vi anser också att det krävs kontinuerligt arbete för att upprätthålla 

och utveckla tillit i affärsrelationen med filippinska företag. Därför bör man som 

svensk företagare ha detta som ett mål i sitt utvecklingsarbete.  
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Vi anser att studier kring tillit i tvärkulturella affärsrelationer kräver vidare arbete och 

fördjupning, för att då kunna skapa mer djupgående insikter kring ämnet. Exempelvis 

kan det vara intressant att fördjupa sig inom aspekter som påverkar tillit, där 

kommunikation och kulturella aspekter är några av dem som nämns i vår studie. En 

annan reflektion är om vi hade fått ett annorlunda resultat ifall vi hade intervjuat andra 

personer inom företagen och inte företagsledarna. Detta hade kunnat ge oss ett större 

perspektiv, även om vi ansåg att företagsledarna var bäst lämpade att svara på 

intervjufrågorna med tanke på deras helhetsperspektiv av verksamheten.  

 

Eftersom vi i denna rapport berör ämnet tillit i affärsrelationer mellan filippinska och 

svenska företag har rapporten vissa områden som vi inte kunnat behandla, vilket hade 

varit intressant att följa upp i fortsatta studier och fördjupning i ämnet. En djupare 

kulturell undersökning mellan de filippinska och svenska aktörerna hade varit intressant 

att studera närmare, för att på så sätt se vilka kulturella skillnaderna som råder mellan 

de olika länderna samt hur de påverkar affärsklimatet. Även en jämförelseanalys av 

olika länder i Asen hade varit spännande att fördjupa sig i för att på så sätt hitta 

aspekter som skiljer länder åt när det kommer till affärsrelationer med europeiska och 

nordiska företag. Genom en jämförelseanalys hade man kunnat identifiera varför 

filippinska marknaden är så attraktiv för europeiska och nordiska företag att etablera sig 

på och vilka fördelar marknaden har i jämförelse med andra asiatiska länder.  Genom 

denna rapport har en förståelse för hur tillit i affärsrelationer kan skapas mellan 

filippinska och svenska företag. Tack vare den fältstudie som gjordes på plats i Manila 

har insikt i hur affärsklimatet ser ut i Filippinerna kunnat skapas, vilket har gett oss 

ovärderlig information för framtida filippinska affärsrelationer. De skillnader som finns 

kan överbryggas genom att de svenska företagen läser på och sätter sig in i det 

filippinska affärsklimatet innan affärsrelationen påbörjats. En fundering som uppstår är 

om detta i så fall hade kunnat underlätta och förbättra deras relation. Vi vill även 

poängtera vikten av författarnas förkunskap inom ämnet och den filippinska marknaden 

samt det affärsklimat som råder i landet. Dessa är viktiga aspekter för att kunna 

genomföra fortsatta studier.  
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Tack vare att vi i god tid hittade rådgivare och kontaktpersoner med många års 

erfarenhet av den filippinska marknaden kunde en förståelse i ett tidigt stadie byggas 

upp. När det kommer till att göra en filippinsk fältstudie lyder samma råd, då vi med 

hjälp av Mats fick viktig och praktisk information. Bland annat hur man tar sig runt och 

vart man ska bo för att utnyttja tiden för fältstudien maximalt.  
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Bilagor  
Bilaga 1 - Operationalisering – filippinska företag på Manila Fame Fair (tabell 1)  

 

 
Koncept  

 

under-koncept  Teoretiska definitioner Empiriska frågor  

 

 
Internationella 

affärsrelationer 

 

Europa/ 

Skandinavien 

Sista steget i nätverksmodellen som är 

partnerskap, är det centrala arbetet att 

skriva avtal och klargöra arbetssätt 

med nya affärsrelationer Westerberg 

(2003) 
 

Har ni några 

europeiska eller 

skandinaviska 

affärsrelationer? 

 
Internationella  

affärsrelationer 

Etablering av 

affärsrelationer 

”Möten” som är det första steget i 

nätverksmodellen beskriver 

Westerberg (2003) som punkten där 

företagen presenteras inför varandra 

och får en möjlighet att kommunicera 

tankar och idéer. 

Hur uppstod dessa 

affärsrelationer? 

 
Internationella 

affärsrelationer 

 

 

Kommunikation 

Johanson et al. (2002) belyser vikten 

av en god kommunikation till nya och 

befintliga aktörer inom affärsnätverket 

för att på så sätt skapa en synergieffekt 

på deras affärsrelation. 

Hur sker 

kommunikationen 

inom era 

internationella 

affärsrelationer?  

 
Internationella  

affärsnätverk 

Problem/hinder Det finns viss problematik vid 

skapandet av tillit, vilket Brett (2001) 

menar, måste tas i beaktan vid 

skapandet av affärsrelationer på en 

internationell arena. 
 

Har ni upplevt några 

problem inom era 

internationella 

affärsrelationer? 
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Tillit 

Internationell 

affärstillit 

Ghauri et.al. (2008) menar att det 

geografiska och fysiska avståndet kan 

påverka tilliten mellan olika företag i 

en relation. 

 

Känner ni tillit till era 

internationella 

affärspartners? 

 
Tillit 

Betydelse av 

tillit 

Chen (2003) utrycker att desto högre 

tillit och förtroende ett företag kan 

skapa, desto högre kvalité kommer 

resultatet att hålla. 

 

Hur viktigt är det att ni 

känner tillit när ni 

etablerar 

internationella 

affärsrelationer? 

 

Internationella 

affärsrelationer 

 
Tillit 

Genom att i ett tidigt stadie skaffa sig 

erfarenhet av den andra parten, med 

hjälp av interaktion kan det gradvisa 

förtroendet fortsätta att öka (Ghauri 

et.al, 2008). 

Vilka är de viktigaste 

kriterierna för att 

skapa långsiktig tillit i 

internationella 

affärsrelationer? 
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Bilaga 2 - Operationalisering – Företag och organisationer med anknytning till 

Filippinerna  

 
Koncept  

 

under-koncept  Teoretiska definitioner Empiriska frågor  

 

 
Internationella 

affärsrelationer 

 

Europa/ 

Skandinavien 

Sista steget i nätverksmodellen som är 

partnerskap, är det centrala arbetet att 

skriva avtal och klargöra arbetssätt 

med nya affärsrelationer Westerberg 

(2003) 
 

Vad har ni för 

affärsrelation till 

Filippinerna? 

 
Internationella  

affärsrelationer 

Etablering av 

affärsrelationer 

”Möten” som är det första steget i 

nätverksmodellen beskriver 

Westerberg (2003) som punkten där 

företagen presenteras inför varandra 

och får en möjlighet att kommunicera 

tankar och idéer. 

Hur uppstod dessa 

affärsrelationer med 

filippinska aktörer? 

 
Internationella 

affärsrelationer 

 

 

Kommunikation 

Johanson et al. (2002) belyser vikten 

av en god kommunikation till nya och 

befintliga aktörer inom affärsnätverket 

för att på så sätt skapa en synergieffekt 

på deras affärsrelation. 

Hur sker 

kommunikationen 

inom era filippinska 

affärsrelationer?  

 
Internationella  

affärsnätverk 

Problem/hinder Det finns viss problematik vid 

skapandet av tillit, vilket Brett (2001) 

menar, måste tas i beaktan vid 

skapandet av affärsrelationer på en 

internationell arena. 
 

Har ni upplevt några 

problem inom era 

filippinska 

affärsrelationer? 
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Tillit 

Internationell 

affärstillit 

Ghauri et.al. (2008) menar att det 

geografiska och fysiska avståndet kan 

påverka tilliten mellan olika företag i 

en relation. 

 

Känner ni tillit till era 

filippinska 

affärspartners? 

 
Tillit 

Betydelse av 

tillit 

Chen (2003) utrycker att desto högre 

tillit och förtroende ett företag kan 

skapa, desto högre kvalité kommer 

resultatet att hålla. 

 

Hur viktigt är det att ni 

känner tillit när ni 

etablerar 

affärsrelationer med 

filippinska aktörer? 

 

Internationella 

affärsrelationer 

 
Tillit 

Genom att i ett tidigt stadie skaffa sig 

erfarenhet av den andra parten, med 

hjälp av interaktion kan det gradvisa 

förtroendet fortsätta att öka (Ghauri 

et.al, 2008). 

Vilka är de viktigaste 

kriterierna för att 

skapa långsiktig tillit i 

filippinska 

affärsrelationer? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide (Filippinska företag på Manila Fame Fair) 

1. Har ni några europeiska eller skandinaviska affärsrelationer? 

2. Hur uppstod dessa affärsrelationer? 

3. Hur sker kommunikationen inom era internationella affärsrelationer?  

4. Har ni upplevt några problem inom era internationella affärsrelationer? 

5. Känner ni tillit till era internationella affärspartners? 

6. Hur viktigt är det att ni känner tillit när ni etablerar internationella affärsrelationer? 

7. Vilka är de viktigaste kriterierna för att skapa långsiktig tillit i internationella affärsrelationer? 
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Bilaga 4 – Intervjuguide (Företag och organisationer med anknytning till Filippinerna) 

Vad har ni för affärsrelation till Filippinerna? 

Hur uppstod dessa affärsrelationer med filippinska aktörer? 

Hur sker kommunikationen inom era filippinska affärsrelationer?  

Har ni upplevt några problem inom era filippinska affärsrelationer? 

Känner ni tillit till era filippinska affärspartners? 

Hur viktigt är det att ni känner tillit när ni etablerar affärsrelationer med filippinska aktörer? 

Vilka är de viktigaste kriterierna för att skapa långsiktig tillit i filippinska affärsrelationer? 
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Bilaga 5 – Intervjurespondenter  

FILIPPINSKT FÖRETAG  RESPONDENT AFFÄRSOMRÅDE 

 

Prizmic & Brill  

 

Anonym 

 

Tillverkare av resväskor  

 

Vedasto Leathergoods 

Corporation  

 

Anonym 

 

Distributör av lokala 

läderprodukter   

 

Carlita R. Doran. Herbal Corp.  

 

Angel A. Glora 

marknadskoordinator. 

 

Hälsoprodukter & 

naturläkemedel  

 

Creative Lifestyle Asia  

 

Manel Catindig  

 

Designutemöbler till 

privatpersoner och företag  

 

Sparks Of Joy Venture Inc 

 

Ravi Singh  

Design & Operativ konsultant 

 

Design och tillverkning av 

hotellinredning. 

 

A. Garcia Crafts 

 

Andy M. Garcia 

Marknadsdirektör 

Tillverkning och försäljning av 

inne- och utemöbler för 

organisationer  

 

Ito Kish 

 

Oliver Allan Co  

Affärsutvecklingschef 

 

Tillverkning av heminredning 

 

Rastrullo Design Studio 

 

Joseph Rastrullo 

Chefsdesigner 

 

Design av exklusiva och unika 

möbler 

 

Andy Albao Corp Coco Wonder 

 

Anonym 

 

Producent av hälsomat 

 

Handcrafted by Harl’s 

 

Harley Beltran 

Grundare och hantverkare 

 

Handtillverkade läder- och 

träprodukter 
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SVENSKT FÖRETAG  

 

RESPONDENT 

 

AFFÄRSOMRÅDE 

 

Entreprenör & Egenföretagare  

 

Anonym 

 

 

Import av tobaksprodukter  

 

Contact Center Philippines  

 

Anonym 

 

Investerar i filippinska produkter 

och hjälper europeiska företag att 

nå rätt samarbetspartners   

 

IKC Filippinerna  

 

Anonym 

 

Förvaltare av IKC Filippinerna 

fond  

 

 

 

 


