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Abstrakt 

 

Studien Det här arbetet är en magisteruppsats inom företagsekonomi. Studien behandlar 

samarbetsrelationer mellan svenska bornglobalföretag och indiska partner på plats i Indien 

utifrån en kulturell aspekt. Utgångspunkten är de svenska bornglobalföretagens 

perspektiv. 

 

Studiens objekt Vi har fyra studieobjekt: Indpro AB är ett företag inom IT-branschen, Duràn Textiles AB 

och JMQ Sarees är företag inom olika delar av textilbranschen, Swedasia Travels HB är 

ett företag inom resebranschen. Alla fyra företag är svenska små bornglobalföretag som 

har nära samarbete med Indien på olika sätt. 

 

Studiens syfte Syftet med denna uppsats är att analysera vilka kulturella betingelser svenska 

bornglobalföretag stöter på i samarbetet med indiska aktörer och hur de svenska företagen 

hanterar dessa.  

 

Metod Arbetet är baserat på en kvalitativ undersökning. Undersökningen gjordes med fyra 

fallföretag som utgör studiens objekt. Sammanlagt gjorde vi sex intervjuer. 

 

Teorival Denna studie har integrerat tre teoretiska områden: Den första behandlar bornglobal som 

fenomen, den andra behandlar kulturen och dess olika aspekter och den tredje behandlar 

kommunikation som en del av kulturen. 

 

Slutsatser Svenska bornglobalföretag som samarbetar med indiska aktörer agerar på en marknad som 

är relativ bekant för dem utifrån grundarens tidigare erfarenhet. Trots det upplever de 

svårigheter i samarbetet med de indiska aktörerna p.g.a. kulturella olikheter som påverkar 

arbetsprocesserna och kommunikationsflödet mellan de indiska och de svenska företagen. 

Tack vare sin storlek är bornglobalföretag relativt flexibla och kan därmed lättare anpassa 

sig till en ny kultur. Avsaknaden av stort kapital kompenseras med utvecklandet av nära 

och djupa relationer till sina indiska partners. Kommunikationen mellan svenska 

bornglobalföretag och de indiska samarbetsaktörerna underlättas av möjligheterna som 

Internet erbjuder vilket gör att det fysiska avståndet inte är något hinder för ”här-och-nu”-

kommunikation. Grundaren av ett bornglobalföretag agerar som en frontfigur för företaget 

och har en nyckelroll vid hanteringen av kulturella skillnader. 

Nyckelord Bornglobal, Kultur, Indien, Småföretag, Kommunikation. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
En ny trend som blev omtalad i världsekonomin redan på 1900-talet och som även präglar 

dagens samhälle är något som vi kallar globalisering.1 I förarbetet till denna uppsats har vi 

tittat på hur denna globaliseringsprocess har påverkat svenskt företagande. Redan i början av 

1900-talet etablerade sig många svenska företag internationellt. Alfa Laval öppnade sina 

första utländska kontor redan under 1900-talets första decennium.2 IKEA:s första utländska 

varuhus invigdes år 1963 i Asker, Oslo och idag har företaget varuhus i 25 länder.3 Ytterligare 

ett exempel är SKF som redan 1908 öppnade kontor i Tyskland och Frankrike.4 Det här är 

bara några exempel på att svensk industri har en lång tradition inom utlandsetableringar som i 

början präglades av ett begränsat antal stora företag.5  

 

Internationalisering av svenska företag fortsätter att öka under hela 1900-talet och trenden 

gäller även för de små företagen.6,7 Det bokförda värdet på svenska tillgångar i utlandet i form 

av direktinvesteringar uppgick vid utgången av 2008 till 2 414 miljarder kronor, en ökning 

med 355 miljarder kronor jämfört med 2007 och en ökning med ca 1 500 miljarder kronor 

jämfört med 1999.8 

 

USA, Finland, Storbritannien, Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna är de sju största 

länderna vad gäller svenska utlandsinvesteringar.9 Men globaliseringsprocessen och den nya 

teknologin har gjort det möjligt för flera svenska företag, stora som små, att utforska nya 

marknader som t.ex. de så kallade BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) som 

numera motsvarar för mer än hälften av världens BNP-tillväxt.10 Indien tillhör i dag en av 

                                                           

1

 Dicken, P. (2003), Global Shift, Reshaping the Global Economic Map in the 21st Century, 4th

 edition, s 7 

2

 Alfa Lavals hemsida (2011), http://www.alfalaval.com/about-us/our-company/history/pages/history.aspx 

3

 IKEA:s hemsida (2011), http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/facts_and_figures/index.html 

4

 SKF:s hemsida (2011), http://www.skf.com/portal/skf_se/home/omskf?contentId=056893&lang=sv 

5

 Johansson, J. & Blomstermo, A. (2002), Företagets internationaliseringsprocess – Lärande i nätverk, 

Studentlitteratur, s 32 

6

 SKF:s hemsida (2011), http://www.skf.com/portal/skf_se/home/omskf?contentId=056893&lang=sv 

7

 Ingela Hemming (2009), SEB:s Företagsekonom: Globaliseringen ökar bland småföretagen, SEB:s Rapport 

Företagspanelen Q2 

8

 SCB (2008), Direkt investeringar – tillgångar och avkastning, ISSN 1654-823X (online) 

9

 ibid 

10

 SCB (2008), Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, Nummer 3, s 5 

http://www.alfalaval.com/about-us/our-company/history/pages/history.aspx
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/facts_and_figures/index.html
http://www.skf.com/portal/skf_se/home/omskf?contentId=056893&lang=sv
http://www.skf.com/portal/skf_se/home/omskf?contentId=056893&lang=sv
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världens 15 största ekonomier, och spås en så pass hög tillväxttakt, att landet inom några år 

kommer att vara bland de fem största.11  

 

Men är Indien redo och har Indien tankesättet som krävs för att bli en viktig spelare i en 

globalt integrerad marknad? Å ena sidan är Indien väl förberedd att inta positionen som ett 

nytt globalt nav: landet består av ett multikulturellt och multietniskt samhälle med uttalad 

demokrati och yttrandefrihet. Men å andra sidan är Indien fortfarande inte tillräkligt öppen för 

utländska varor, tjänster, arbetskraft och kunskap. De indiska politikerna bär till en viss del 

ansvaret för den relativt stängda ekonomin i landet.12 Men vi ställer oss frågan: vilka andra 

parametrar bidrar till detta? Vilken roll spelar den indiska kulturen? I mars 2008 fanns det 104 

svenska dotterbolag registrerade i Indien (jämfört med Kina ca 500 företag), men över 1200 

svenska bolag bedöms göra affärer på över 1 mdkr per år med Indien. Under 2007 

registrerades 20 nya svenska dotterbolag i Indien, vilket är en tillväxttakt på 25 procent. 

Svenska bolag i Indien består i allt större grad av "hela" verksamheter med utveckling, inköp, 

produktion, försäljning och eftermarknad. 13 

 

Bland de små- och medelstora företag som under de senaste åren har sökt sig till avlägsna 

utländska marknader som Indien finns det en grupp som har blivit speciellt uppmärksammad i 

olika ekonomistudier, de så kallade bornglobalföretag eller bornglobals.14 Det är företag som 

har väckt stor uppmärksamhet bland ekonomer och i ekonomilitteraturen påträffas de även 

under namnen   ”International   New   Ventures”,   Instant   Internationals”,   ”Global   start-ups”.15 

Bornglobals och bornglobalföretag är begreppen vi väljer att använda i denna studie. Enligt 

Moen är bornglobals små företag som från start eller högst två år efter sin verksamhetsstart 

opererar på en internationell marknad och där minst 25 procent av försäljningen kommer från 

export.16 Fenomenet bornglobal blev dock som tidigast uppmärksammat av McKinsey år 

1993 i en undersökning de gjorde för The Australian Manifacturing Council. I 

undersökningen påpekar de uppkomsten av en ny typ av små och medelstora företag som blir 

verksamma direkt på den internationella marknaden och framgångsrikt konkurrerar med 

                                                           

11

 SCB (2008), Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, Nummer 3, s 5 

12

 Raghuram, G.R. (2005), Making India a Global Hub, McKinsey Quarterly 

13

 Swedish trades hemsida (2009), www.swedishtrade.se 

14

 Rasmussen, E. & Madsen, T.K. (2002), The Born Global Concept, 28

th

  EIBA conference, December 2002 

15

 Moen, Ö. (2009), The Born Globals – a New Generation of Small European Exporters, International Marketing 

Review, vol 19, Iss: 2, s 156 - 175  

16

 ibid  

http://www.swedishtrade.se/
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välkända internationella företag.17 Det som karaktäriserar dessa företag är: de har högre 

tillväxttakt jämfört med andra industrier, de börjar exportera sina produkter och tjänster i 

genomsnitt två år efter etablering av verksamheten, en större del av intäkterna kommer från 

exportverksamheten.18 I näringslivets akademiska värld har bornglobalfenomenet diskuterats i 

litteratur om företagsledarskap av bl.a. Knight och Cavusgill, i business och läroböcker av 

bl.a. Cavusgill och Dicken och av ledande konsultföretag som t ex McKinsey & Co. 19,20,21 I 

förarbetet till denna uppsats har vi stött på flera diskussioner som behandlar frågan huruvida 

bornglobals är ett nytt fenomen ur både ett teoretiskt och empiriskt perspektiv, komparativa 

studier som jämför bornglobals med traditionella företag, samt studier som behandlar faktorer 

som är avgörande för att driva ett framgångsrikt bornglobalföretag. Oavsett ur vilket 

perspektiv bornglobalfenomenet behandlas, visar det sig att det är en komplex process att 

driva internationell verksamhet och upprätthålla internationella relationer när man träder in på 

en obekant marknad, där marknadsaktörerna, i form av leverantörer, kunder och konkurrenter, 

är sammanbundna i invecklade nätverk.22 Att agera på en utländsk marknad är ännu svårare 

för dessa bornglobalföretag som inte har lika starka finansiella resurser och nätverksrelationer 

som stora företag.23 Därmed föreligger en risk att dessa företag inte hinner anpassa sig till det 

nya landet och de kulturella förutsättningar som råder där.24  

 

I takt med att internationellt företagande globalt sett ökar, ökar även samarbetet mellan olika 

länder och en naturlig följd av detta blir att kommunikationen mellan olika länder och kulturer 

också intensifieras. När kommunikation mellan två parter uppstår skapas den ofta i en viss 

kulturell kontext. Eftersom kulturen skiljer sig från en geografisk plats till en annan, skiljer 

                                                           

17

 Michael, W.R. (1993), Born Global – A new breed of Australian firm shows that it is possible to succeed in 
world markets without an established domestic base, McKinsey Quarterly 

18

 Rasmussen, E. & Madsen, T.K. (2002), The Born Global Concept, 28

th

 EIBA conference, December 2002, s 7 

19

 Dicken, P. (2003), Global Shift – Reshaping the Global Economic Map in the 21st Century, 4th edition 

20

 Cavusgill, S.T. (2009), Born Global Firm Business Expert Press, LLC 2009 
Kinght, A.G. (2001),Entrepreneurship and Strategy in the International SME, Journal of International   
Management, Volume 7, Iss: 3 
21

 McKinsey & Co.(1993) Emerging Exporters. Australia's High Value-Added Manufacturing 
Exporters,  McKinsey & Company and the Australian Manufacturing Council 

22

 Johansson, J. & Blomstermo, A. (2002), Företagets internationaliseringsprocess – Lärande i nätverk, 

Studentlitteratur, kap 4 

23

 Johansson, J. & Blomstermo, A. (2002), Företagets internationaliseringsprocess – Lärande i nätverk, 

Studentlitteratur, s 10-15, s 34-35 

24

 ibid 
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sig även kommunikationen åt mellan olika kulturer.25  Även i Edward Halls teori om 

kulturella skillnader, framgår det att kulturen och kommunikationen är nära sammanlänkade. 

Vilken form av kommunikation som är gällande i en specifik kultur bestäms av den kulturella 

omgivningen som kommunikationen äger rum i. Alla kulturer har en kontext, d.v.s. en social 

ram som bestämmer hur individen i en kultur förväntas att agera.26 

 

Att det finns så många aspekter att ta hänsyn till vid ett företags internationaliseringsprocess 

kan å ena sidan vara ett stort hinder för små och medelstora företagare och minska deras 

konkurrensförmåga, men å andra sidan kan just dessa företags storlek bidra till en hög grad av 

anpassningsförmåga.27 Det blir därför intressant att undersöka vilka kulturella betingelser som 

svenska bornglobalföretag stöter på när de inleder samarbeten i utländska marknader, med 

huvudfokus på den indiska marknaden, och hur företagen hanterar dessa. 

  

1.2 Definitioner  
Följande begrepp som behöver närmare förklaring används i arbetet: bornglobal, kultur, 

kommunikation samt små och medelstora företag. I detta avsnitt kommer vi att kortfattat 

definiera dessa nyckelbegrepp. Vi anser att en definition av dessa begrepp är nödvändig 

eftersom vi kommer att utgå från dessa definitioner i studien.  

 

Bornglobalföretag – Konceptet bornglobal föddes 1993 och myntades av McKinsey.28 

Bornglobals är små och medelstora företag som opererar på en global nischmarknad direkt 

från start eller högst två år efter sin etablering. Bornglobalföretag följer inte en successiv 

linjär internationaliseringsprocess utan penetrerar istället en internationell marknad med hjälp 

av befintliga nätverkskontakter.29 Vidare beskrivning av begreppet följer i punkt 3.1. 

  

Kultur – Kultur är den erfarenhet och kunskap vi inmatas med under vår uppväxt från 

föräldrar, skola, utbildning och andra medlemmar från det geografiska samhälle vi växer upp 

i. Utifrån detta skapas det värderingar och attityder som ger upphov till mänskligt och socialt 

                                                           

25

 Jandt, F. (2009), An introduction to Intercultural Communication: Identities in a Global Community, 6

th

 

Edition, SAGE publications, s 37-45 

26

 Hall, E.T. & Hall, M.R. (1990), Understanding cultural differences,7th Edition, Intercultural Press Inc, kapitel 1 

27

 ibid 

28

 Michael, W.R. (1993), Born Global – A new breed of Australian firm shows that it is possible to succeed in 
world markets without an established domestic base, McKinsey Quarterly 

29

 Hollensen, S. (2007), Global marketing – a decision orientated approach, FT Prentice Hall, 4

th

 edition, s 77 - 82 
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beteende.30 Exakt vad som omfattas av begreppet kultur kan inte fastställas med en specifik 

mening. Kulturen är snarare en evolutionär produkt, ett tankesätt bestående av ett flertal 

faktorer. Dessa faktorer är landets rådande politiska och ekonomiska system, religion, språk, 

sociala struktur och utbildningsgrad hos befolkningen, värderingar, attityder, seder och 

normer.31 Vidare beskrivning av begreppet följer i punkt 3.2. 

 
Kommunikation - Ordet kommunikation kommer ursprungligen från det latinska ordet 

”communicare”   och   betyder   att   individer   delar   med   sig   av   tankar   eller   kunskap   till   sina  

medmänniskor.32 Kommunikation är ett organiserat, standardiserat och kulturellt präglat 

system för beteenden som möjliggör relationer mellan människor.33 Det är också ett 

informationsmässigt samspel som äger rum mellan och sinsemellan individer, grupper, 

organisationer, sociala klasser och nationer.34 Vidare beskrivning följer i punkt 3.3. 

 

Små och medelstora företag – Vi har valt att använda oss av en vedertagen europeisk 

standard för att klassificera våra fallföretag som små eller medelstora. Enligt denna standard 

är uppdelningen baserad på följande kriterier: 

 Små företag – antal anställda är mindre än 50 personer, omsättningen understiger 10 milj. 

euro/år, samt har en balansomslutning som understiger 10 milj. euro.  

 Medelstora företag - antal anställda är mindre än 250 personer, omsättningen understiger 

50 milj. euro/år, samt har en balansomslutning som understiger 43 milj. euro.35 

 

1.3 Problemdiskussion 
Det är allmänt känt att den kunskapsintensiva IT-sektorn i Indien är blomstrande, och att 

tillgången till prisvärd och kompetent arbetskraft inom IT-branschen har bidragit till att allt 

fler svenska och internationella företag väljer att flytta delar av eller hela verksamheter till 

Indien. Detsamma gäller företag inom tillverkningsindustrin och textilbranschen. Indien, 

                                                           

30

 Rugman & Collinson S.(2009), International business 2009, 131, Prentice Hall, 5th edition, s 131-132 

31

 Hill, W.Ch. (2009), International business – competing in the global marketplace, 7th Edition, McGraw-Hill 

Irwin, s 91 

32

 Jandt, F. (2009), An introduction to Intercultural Communication: Identities in a Global Community, 6

th

 

Edition,  SAGE publications, s 37-45 

33

 Haslett, B. (1987), Communication, strategic action in context, Lawrence  Erlbaum  Associate’s, s 4-10 

34

 Rosengren, K.E. (2000), Communication: an introduction, London SAGE, s 1- 5 

35

 Carter, S. & Jones-Evans, D.(2006), Enterprise and Small Business –Principles, Practice and Policy, 2nd edition  

Prentice Hall, s 9 
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tillsammans med Kina, Sydkorea, Taiwan och Brasilien m fl. är idag några av de snabbast 

växande marknaderna som attraherar många utländska investerare.  

 

Ett bornglobalföretag som agerar på en internationell marknad präglad av en ständig 

förändring där det enskilda företaget oftast är en del av en större nätverkskedja, ställs inför 

situationer som kräver att olika ekonomiska, administrativa, finansiella eller kulturella 

problem måste lösas snabbt och effektivt. Vad händer när ett bornglobalföretag kommer i 

kontakt med en främmande kultur? Är företagen beredda på eventuella kulturella kollisioner? 

Vilken påverkan har den rådande kulturen i ett land på företagens verksamhet? Finns det 

skillnader i sättet att kommunicera mellan olika kulturer? Hur hanterar bornglobalföretag 

kulturella skillnader och problem? Flera frågor växer fram när vi tänker oss in i konkreta 

arbetssituationer. Finns det stora skillnader i arbetssättet? Hur accepteras en utländsk ledning? 

Är det samma kunskapsnivå mellan de olika länderna? Finns det markant skillnad i 

arbetsmoralen?   Hur   uppfattas   begreppet   ”tid”   i   främmande   kulturer?   Vilken   roll   har  

religionen i den främmande kulturen? Hur man handskas med just sådana kulturella faktorer 

anser vi vara särskilt intressant och betydelsefullt för ett framgångsrikt företagssamarbete med 

utländska aktörer i form av t.ex. leveransföretag. Ekonomiska, administrativa och 

institutionella problem är företeelser som är mer lätthanterliga då dessa generellt sett är 

kalkylerbara. De kulturella kollisionerna som kan uppstå är däremot mycket svårare att 

förutse och digitalisera eftersom kultur innefattar mjuka värden som inte kan studeras 

kvantitativt. Att det har skrivits mycket om kultur ger också en fingervisning om dess 

komplexitet.  Om  man  slår  upp  ”kultur”  i  Miks  databas  t.ex.,  får  man  upp  1649  titlar  totalt  som  

rör ämnet.36 Vi jämförde det här med andra aktuella ämnen idag som t.ex. miljöfrågor, 

internationalisering och globalisering. För miljöfrågor fick vi upp 913 sökträffar, för 

globalisering och internationalisering var resultatet 447 respektive 117 träffar.37 Vi har även 

jämfört dessa resultat med en icke-vetenskaplig Googlesökning. För begreppet kultur fick vi 

141 milj. träffar (636 milj. i fall man söker på   det   engelska   ordet   ”culture”), medan för 

miljöfrågor, internationalisering och globalisering understeg resultaten 1 milj. sökträffar.38 

 

                                                           

36

 Miks databas (Bibliotekskatalog för Karolinska institutet och Södertörns högskola) (2010), 

http://miks.kib.ki.se/ 

37

 ibid 

38

 Resultaten baseras på en Internet sökningen med Googles sökmotor. Sökningen genomfördes april 2011  

http://miks.kib.ki.se/
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I vår uppsats tänker vi undersöka de ovan nämnda frågorna i hänseende till en specifik 

marknad, nämligen den indiska. Genom att granska svenska bornglobals i Indien ur en 

kulturell synvinkel och belysa vilka problem som kan uppstå i samarbeten med indiska 

aktörer och hur företagen hanterar dessa problem ser vi en möjlighet att underlätta för andra 

svenska bornglobalföretag som finner intresse i den indiska marknaden. 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att analysera vilka kulturella betingelser svenska bornglobalföretag 

stöter på i samarbetet med indiska aktörer och hur företagen hanterar dessa. 

 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att studera 4 svenska företag som bedriver någon typ av samarbete med indiska 

aktörer på plats i Indien. Dessa fallföretag befinner sig även i olika branscher. Indpro AB 

agerar i IT-branschen, Duran Textiles AB och Sarees EF agerar i olika delar av 

textilbranschen. Swedasia Travels HB bedriver verksamhet inom resebranschen. 

 

Vi har valt att inte göra en djupgående beskrivning av varken den svenska eller indiska 

kulturen och därmed skillnader eller likheter mellan dessa, eftersom detta skulle innebära ett 

komparativt angreppssätt som inte hör till huvudämnet i denna uppsats. Den kulturella 

aspekten i uppsatsen tas upp utifrån vissa karaktäristika för varje kulturparameter, så som 

definierade i vår teoretiska referensram. 

 

Vi har valt att tillämpa följande avgränsningar: 

 Uppsatsens fokus ligger på småföretag utifrån den definition av små och medelstora 

företag som vi har angett i punkt 1.2 

 De indiska aktörerna innefattar följande grupper: indiska samarbetspartners som de 

svenska bornglobalföretagen har frekvent kontakt med i sitt dagliga arbete i form av 

indisk personal, indiska leverantörer samt indiska myndigheter. 

 I denna uppsats ges inte en detaljerad beskrivning av de indiska aktörerna i form av 

företagsstruktur, verksamhetsbeskrivning mm. Det som ligger i fokus är våra 

fallföretags upplevelse av samarbetet med dessa aktörer ur ett kulturellt perspektiv.  
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 Studien bygger på empirisk data insamlad genom intervjuer med fyra 

bornglobalföretag.  

 

1.6 Presentation av de fyra fallföretagen  
I vår studie har vi valt att undersöka fyra svenska bornglobalföretag: Indpro AB, Duràn 

Textiles AB, Swedasia Travels HB och JMQ Sarees (enskild firma). Indpro AB och Swedasia 

Travels HB har egen verksamhet på plats i Indien där bolagsformen är LTD, d.v.s. den indiska 

motsvarigheten till aktiebolag. Sarees EF och Durán Textiles AB har ingen egen verksamhet i 

Indien, och har således inte haft någon anledning att registrera sina bolag i Indien.  

 

Indpro AB grundades år 2005 av Pavel Siddique och Bobby Biswas, båda med rötter i 

Indien, som Nordens första konsultföretag med specialisering på konsultuppdrag och 

lösningar inom IT-kompetens på distans. Företagets huvudkontor finns i Stockholm med fyra 

anställda i Sverige år 2009 och med en omsättning samma på 6 161 (tkr). Nyckeltalen för 

2010 visar en ökad nettoomsättning till 7 760 (tkr) och en klar förbättring i både 

vinstmarginal, kassalikviditet och soliditet jämfört med 2009.39 Redan från start blev Indpro 

verksamma i Bangalore, det asiatiska   ”Silicon   Valley”   i   Indien,   och   idag   har   de   cirka   50  

medarbetare i Indien. De erbjuder globala resurslösningar inom IT. Affärsidén är att erbjuda 

erfarna och kompetenta programmerare till låg kostnad och hög kvalitet till svenska kunder. 

Enligt företaget besitter man kompetensen och erfarenheten för att säkra de kritiska 

framgångsfaktorerna vid outsourcing av IT-verksamhet. Dessutom har man en svensk ledning 

på plats, i både Indien och Sverige. 40 

 

Indpro tillhandahåller även en tjänst som de kallar för BOT (Build, Operate and Transfer). 

Det är en tjänst som underlättar etableringar för företag i Indien. De tillhandahåller resurser, 

team, initial etablering och uppbyggnad av företag. Indpro ansvarar sedan för den löpande 

verksamheten där kunden genom en option får möjligheten ta över verksamheten i egen regi. 

Indpros kundsegment består av företag i alla skandinaviska länder, men man har även kunder 

i Tyskland och Italien. 

 

                                                           

39

 Affärsdata (2010), www.ad.se 

40

 Indrpo AB:s hemsida (2011), www.indpro.se 

http://www.ad.se/
http://www.indpro.se/
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Durán Textiles AB grundades år 2004 av Laila Duràn och idag är det tre personer i Sverige 

som driver verksamheten. År 2009 omsatte företaget 1 028 (tkr) och 2010 ökade 

omsättningen till 1 226 (tkr). Huvudkontoret ligger i Märsta, utanför Stockholm.41 

Verksamhet går ut på att rekonstruera svenska 1700-talstextiler genom ett samarbete med en 

textilfabrik i Bangalore, för att sedan tillhandahålla vävda sidentyger, tryckta bomullstyger 

och kopior ur svenska samlingar.42 Grundaren Laila Durán är sömmerska med speciell 

inriktning på 1700-talsdräkter, som tidigare hade ett grossistföretag för exklusiva modetyger 

med kunder bland de Skandinaviska teater- och operascenernas kostymateljéer. Där mötte hon 

ofta önskemål om kopior av historiska tyger. Genom sitt arbete med textilimport fick Laila 

Duràn kontakter med textilproducenter i Indien. Den personliga kontakten och den småskaliga 

produktionen gjorde det möjligt att göra förhållandevis små beställningar där företaget hade 

fullt inflytande över mönster, material och kvaliteter. Idén att producera kopior av 1700-tals 

tyger i Indien blev därmed verklighet.43  

 

I Sverige och Norden finns det ett stort intresse för 1700-talets inredning, design, dräkt och 

textiler. Det är en mycket specifik nisch inom textilbranschen. År 2004 upptäckte Laila Durán 

att det fanns goda affärsmöjligheter inom detta område och bestämde sig för att utnyttja dessa 

möjligheter. Företagets produktion sker på plats i Bangalore, Indien. Duràn Textiles 

kundsegment består av kunder från bl.a. Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland.44 

 

Swedasia Travels HB grundades 1996 av Kjell Borneland och Tina Höijer, som båda är 

ägare av företaget Swedasia Travels. Kontoret ligger i Strängnäs, och de har tre anställda. 

Företagets omsättning år 2009 låg på ca 5 000 (tkr) och dess huvudverksamhet ligger inom 

resebranschen.45 Både Tina Höijer och Kjell Borneland har stora kunskaper om Asien och 

hade länge varit verksamma inom resebranschen innan de bestämde sig att starta eget företag. 

Swedasia Travels affärsidé är att erbjuda skräddarsydda resor till udda resmål i Asien, där de 

större traditionella reseföretagen vanligtvis inte finns representerade. Företaget skräddarsyr 

äventyrsresor i storslagen natur, och kombinerar detta med besök på skolor, sjukhus, 

buddhistiska tempel och andra platser som visar vardagslivet i berört land. De länder som 

                                                           

41

 Affärsdata (2010), www.ad.se 

42

 Duràn Textiles AB:s hemsida (2011) , www.Duràntextiles.com 

43

 Intervju med Laila Duràn, Duràn Textiles AB, november 2009 

44

 Intervju med Laila Duràn, Duràn Textiles AB, november 2009 

45

 Intervju med Kjell Borneland, februari 2010 

http://www.ad.se/
http://www.durantextiles.com/


10 

 

företaget arrangerar resor inom är: Indien, Nepal, Tibet och Bhutan, Burma, Thailand, Laos 

och Kambodja.46  

 

Swedasia Travels arbetar mycket nära sina samarbetspartners, Nirvana Tours Ltd i New Delhi 

(Indien) och Adventure Treks Ltd i Kathmandu (Nepal). Swedasia Travels är delägare i båda 

dessa företag och kan därför enligt egen utsago garantera en mycket kvalitativ service till sina 

resenärer. Swedasias kundsegment består av resenärer från samtliga skandinaviska länder och 

resegrupperna är relativ små (maximum 15 personer per grupp).47 

 

JMQ Sarees (enskild firma) grundades 2003 av Quamrul Huda som det första företaget i 

Norden som tillhandahöll traditionella indiska dam- och herrkläder via sin webbshop som 

finns på www.sarees.se. I skrivande stund är internetbutiken stängt för uppgradering och 

enligt information från Sarees är den planerad att öppna igen i september 2010.48 

Startkapitalet, som uppgick till 40 000 kr, finansierade han själv. Första året låg företagets 

omsättning på ca 560 000 SEK och 2009 låg omsättning på ca 3,8 mnkr. År 2010 har JMQ 

Sarees även en fysisk butik i Stockholm. Totalt har företaget 27 medarbetare i både Indien 

och Sverige, varav 7 anställda i Sverige. Ursprungligen var affärsidén att tillverka klassiska 

och traditionella indiska kläder i någon av produktionsfabrikerna i Mumbai, Delhi och 

Calcutta, för att sedan distribuera vidare produkterna till kunder runt om i Norden och Europa. 

Idag kommer ca 50 procent av företagets beställningar från stamkunder i Tyskland, Spanien, 

Serbien, Frankrike, Norge och Chile. Nyligen har företaget även öppnat ytterligare en fysisk 

butik i Stockholm.49,50 

 

1.7 Uppsatsens disposition 
Studien är uppdelad i 6 huvuddelar. Nedan följer en kortfattad beskrivning av varje del: 

Den första delen (Inledning) ger en introduktion till studien samt övergripande information 

om varför vi har valt att skriva om just detta ämne. Den skildrar vilka globala trender som 

präglade världsekonomin under 1900-talet, hur svenska företags relationer till främmande 

                                                           

46

 Swedasia Travels hemsida (2011), http://www.swedasia.com/ 

47

 Swedasia Travels hemsida (2011), http://www.swedasia.com/ 

48

 Enligt samtal med Quamrul Huda, juni 2011 

49

 Sarees hemsida (2010), http://www.sarees.se/home.htm 

50

 Intervju med Quamrul Huda, JMQ Sarees, april 2010 

http://www.sarees.se/
http://www.sarees.se/home.htm
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marknader utvecklades under samma period och framåt, vilka frågeställningar som väcks i 

denna process, samt kulturens betydelse för samarbete över landsgränserna.  

Vidare i denna del redogör vi för frågor och problemställningar som studien ska besvara. 

Därefter beskrivs syftet med studien, som är att analysera vilka kulturella betingelser svenska 

bornglobalföretag stöter på i samarbetet med indiska aktörer och hur företagen hanterar dessa. 

Arbetet är avgränsat till 4 svenska småföretag som bedriver någon typ av samarbete med 

indiska aktörer.  

I nästa del (Metod), redogör vi för hur vi har gått tillväga i arbetet med studien gällande val av 

ämne och studieobjekt, forskningsansats, insamling av primär- och sekundärdata och vilka 

åtgärder vi har tagit för att höja studiens validitet.  

I den tredje delen (Teori) presenteras teorier som är relevanta för studien, som vi har byggt en 

teoretisk referensram kring. Teorikapitlet inleds med Hollensen (2007) och Oviatt & 

McDougall (1995) som berör begreppet Bornglobal. Vidare presenterar vi Mababayas (2003) 

forskning som betonar vikten av hur den dominerande religionen i ett land starkt påverkar 

företagets dagliga verksamhet. Hill W. Charles (2009) redogör för formella utbildningar och 

dess roll i ett samhälle för att lära ut kulturella normer och värderingar. Slutligen tar Hofstede 

(1991) upp fyra kulturella dimensioner där vi har valt att utförligt presentera tre av dem. 

Teoridelen följs av presentation av empirin utifrån intervjuer med de fyra fallföretagen, som 

sedan analyseras i analysdelen. 

Ovanstående steg leder oss till våra slutsatser som presenteras i sista delen (Resultat och 

slutsatser) och som besvarar våra problemformuleringar. 
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2. Metod 
 

2.1 Val av ämne  
Idén om att skriva om svenska bornglobalföretag och deras affärsverksamhet i Indien ur ett 

kulturellt perspektiv föddes som ett resultat av Yasir Khans kandidatuppsats (vårtermin 2009) 

om svenska företagsetableringar i Indien. Kandidatuppsatsen var av beskrivande karaktär och 

handlade om Indpros etableringsprocess i Bangalore. Det som var i fokus i studien var 

allmänna hinder och problem som företaget stötte på i samband med etableringen.  

 

Tankarna kring vilka barriärer som uppstår vid en internationell etableringsprocess uppstod 

senare då vi inledde magisterkursen. Vi upptäckte att, ämnet om att utforska specifika 

kulturella problem som svenska småföretag stöter på när de interagerar med indiska aktörer, 

var särskilt intressant och aktuellt. Så småningom raffinerades våra tankegångar om konkreta 

ämnen och perspektiv, och resulterade sedermera i vårt nuvarande syfte med arbetet, 

nämligen: att analysera vilka kulturella betingelser svenska bornglobalföretag stöter på i 

samarbetet med indiska aktörer och hur företagen hanterar dessa. 

 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
Vår undersökning är baserad på den hermeneutiska vetenskapssynen. Vi har valt just denna 

metod eftersom att vi har studerat subjektiva åsikter, i vårt fall de valda fallföretagens åsikter 

om kulturella problem knutna till affärsverksamheten i Indien. Detta kräver en tolkande ansats 

från vår sida, eftersom det handlar om att påvisa vilka innebörder som ligger bakom det som 

sägs i intervjuerna. Dessutom har vi använt vår egen förståelse som ett verktyg i tolkningen.51  

 

Enligt Wallén har hermeneutiken sin utgångspunkt i tolkning av texter, handlingar och 

upplevelser. Vidare nämner han att kommunikationen är en viktig del av hermeneutiken.52 

Puxty vidareutvecklar detta påstående och säger att vi inte enbart kommunicerar med andra 

individer utan också med oss själva. Han påpekar att vi strävar efter att försöka göra oss 

förstådda hos andra människor, samtidigt som vi strävar efter att förstå andra människor.53  

                                                           

51

 Patel & Davidson (2003), Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur s. 25-30 

52

 Wallén, G. (1996) , Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 2:a upplagen, Studentlitteratur, Lund, s. 30-35 

53

 Puxty, A.G. (1999) , The Social & Organizational Context of Management Accounting, International Thomson 

Business Press, London, s.61-64 
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När svenska bornglobalföretag, interagerar och kommunicerar med en annan kultur i sin 

verksamhet, arbetar dessa företag med utgångspunkt i sin egen värld och sin egen specifika 

kunskapsbas för att ta till sig och tolka den information som utbyts. Förhoppningen för 

företagen är givetvis att minska de kulturella barriärerna så att kommunikationen och därmed 

verksamheten kan fortskrida utan friktion. Eftersom vår analys kommer att grunda sig på vår 

tolkning och förståelse av de kvalitativa och kvantitativa data som kommer att samlas in faller 

det naturligt att utgå ifrån det hermeneutiska förhållningssättet i den här studien.54 

 

2.3 Val av metod  
Denna undersökning baseras på fyra stycken fallstudier, där vår empiri utgörs av 

fallföretagens erfarenheter kring det valda problemet. Det som är karaktäristiskt för 

fallstudier, är dess fokus på ett begränsat antal undersökningsobjekt. Tanken med dessa 

studier är att införskaffa kunskap, som inte skulle genererats om man använder sig av en 

enkätundersökning som täcker ett stort antal undersökningsobjekt.55 

 
Att använda sig av fallstudier är särskilt relevant för oss, eftersom fallstudier gör det möjligt 

att fördjupa sig i en undersökning och bearbeta komplexa begrepp som kultur.  Det egentliga 

värdet hos fallstudier ligger dock i att det kan ge en förklaring till hur och varför ett resultat 

har uppstått, istället för att bara redogöra för resultatet i sig.56 

 

Anledningen till att vi har gjort en multipel fallstudie är att detta bidrar till att vi får en större 

jämförelsebas, då flera företag får ge sin syn kring samarbetet med olika indiska aktörer. En 

annan anledning till detta val är att vi har för avsikt att undersöka och analysera åsikter samt 

iakttagelser hos intervjuobjekten, vilket gör att det blir enklare och tillförlitligare att komma 

fram till slutsatser jämfört med att studera ett enskilt fall.57 Eftersom flera företag undersöks 

bör det naturligtvis bidra till att validiteten i uppsatsen ökar, jämfört med om vi hade utfört en 

enstaka fallstudie. Den kvalitativa inriktningen är dock nödvändig när vi ämnar undersöka och 

analysera åsikter samt iakttagelser hos intervjuobjekten.58 Kvalitativa undersökningsmetoder 

har som regel en låg grad av standardisering, d.v.s. frågorna som intervjuaren ställer ger 

                                                           

54

 Andersen, I. (1998), Den Uppenbara Verkligheten, Studentlitteratur, Lund, s 130 

55

 Denscombe, M. (2000), Forskningshandboken, Studentlitteratur, Lund, s 41 

56

 Denscombe, M. (2000), Forskningshandboken, Studentlitteratur, Lund, s 42 

57

 ibid 

58

 Patel & Davidson (2003), Forskningsmetodikens grunder, studentlitteratur s 78 
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utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord. Vidare är syftet med kvalitativa 

undersökningsmetoder att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något, 

t.ex. intervjuobjektets uppfattningar om specifika fenomen.59  Eftersom vår avsikt med 

studien är att få en djupare förståelse för just ett specifikt fenomen blev det naturligt för oss att 

utgå från en kvalitativ metod   

 

2.4 Primärdata  
Den empiriska datamängden baseras på intervjuer med nyckelpersoner inom fallföretagen, i 

de flesta fall är dessa grundare till företagen. Våra fallföretag är små bornglobalföretag som 

består av få anställda och där grundaren är den person som har mest kontakt med de olika 

samarbetspartnerna. Därmed var grundarna de personer som kunde förse oss med relevant 

informationen kring vårt ämne.   

 

Totalt genomförde vi 6 stycken intervjuer. Intervjuerna gjordes med respektive företags VD, 

Pavel Siddique (Indpro AB), Laila Durán (Duràn Textiles AB), Kjell Borneland (Swedasia 

Travels HB) Quamrul Huda (JMQ Sarees), samt Tom Bergström (Process manager, Indpro) 

och Tina Höijer (medgrundare och vice VD, Swedasia Travels HB). Intervjuerna med Pavel 

Siddique och Laila Durán skedde på respektive företags kontor och krävde drygt två timmar 

tidsåtgång per intervjutillfälle. Alla andra intervjuades via telefon. Intervjun med Kjell 

Borneland tog en timme, intervjun med Quamrul Huda uppgick till ca en och en halv timme 

och kompletterades med information via e-post. Telefonintervjuerna med Tom Bergström och 

Tina Höjier varade i ca en timme och kompletterades också med information via e-post. 

Intervjuerna spelades också in så att vi vid behov kunde gå igenom dem på nytt. 

 

När vi genomförde intervjuerna utgick vi från att följa ett strukturerat frågeformulär, men lät 

samtidigt de intervjuade berätta fritt om sina upplevelser med indiska samarbetspartners, utan 

att för den sakens skull tappa strukturen under samtalen. Förhoppningen med detta var att vi 

inte skulle gå miste om intressant information från respondenternas sida och inte heller 

försumma några av frågorna vi hade förberett. Vi påbörjade samtalen med öppnande frågor 

för att sedan ställa kompletterande följdfrågor för att få grundligare information från de 

intervjuade. 

                                                           

59

 Patel & Davidson (2003), Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur s 78 
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2.5 Val av företag 
De företag som ingår i undersökningen har ett liknande koncept, d.v.s. de bedriver en 

näringsverksamhet där man har placerat en del av eller hela produktionen i Indien och där 

kundsegmentet praktiskt taget kan bestå av hela världen. Dock skiljer sig de valda företagen åt 

gällande typ av inriktning och bolagsform. Duràn Textiles AB och JMQ Saares (enskild 

firma) är verksamma inom textilbranschen men har valt olika inriktningar och koncept, Indpro 

AB ägnar sig åt IT-verksamhet, Swedasia Travels AB bedriver verksamhet inom 

resebranschen. Vi har även sett till att våra fallföretag stämmer in på definitionen av 

bornglobalföretag. För att se hur vi har resonerat kring detta, se punkt 5.1 Bornglobal som 

fenomen, där vi har fört en diskussion om varför våra fallföretag är lämpliga representanter för 

bornglobalföretag. 

 

Vi känner personligen grundarna till JMQ Sarees och vi hade sedan tidigare kontakt med 

Indpro via ett annat skolarbete (se punkt 2.1). Detta bidrog till att vi kunde etablera en smidig 

kontakt med dessa företag.  Kontakten med Duràn Textiles AB och Swedasia Travels AB 

upprättades efter en sökning på Internet efter lämpliga företag för vår studie. Först kontaktade 

vi dessa företag via e-post där vi förklarade syftet med vår undersökning och sedan 

etablerades även telefonkontakt.  

 

2.6 Sekundärdata 

Studien påbörjades med att insamla befintlig information och teorier kring det valda ämnet, 

d.v.s. sekundärdata, så att vi kunde få en generell uppfattning av problemet, för att därigenom 

finna ett intressant angreppssätt. Efter att ha studerat olika teorier inom det valda området 

bedömde vi att vi hade en bra bas för att ställa relevanta frågor till intervjuobjekten och 

påbörja vår primära datainsamling.  

 

Sekundärdata är ett bra komplement till primärdata. Den stora fördelen med sekundärdata är 

att man får tillgång till mer information och större jämförelsebas. Det svåra med sekundärdata 

är att det inte alltid är lätt att bedöma dess trovärdighet.60 Trovärdigheten beror på vilka 

källorna är. Källor till våra sekundärdata: 

 
                                                           

60

 Patel, R. & Davidson, B. (2003), Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur, Lund, s 65 
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 De vetenskapliga tidsskrifter som vi bl.a. har sökt information i är: Palgrave 

Macmillan Journals, Journal of Global Marketing, Journal of International Business 

Studies, International Markering Review. 

 Officiella rapporter publicerade i olika Internet databaser: årsredovisningar från 

Affärsdatabasen; Exportrådets officiella information om svenska företags aktiviteter 

på utländska marknader; McKinseys publikationer om bornglobals; Swedbanks och 

Swedish Trades företagsrapporter; information från Indians Chamber of Commerce 

hemsida. 

 Tryckt litteratur i form av e-böcker (Google Books), student- och facklitteratur, 

information från dagspress samt information från tidigare kandidat- och 

magisteruppsatser inom vårt ämne.  

 Information från de fyra fallföretagens hemsidor: http://www.indpro.se, 

http://www.durantextiles.com, http://www.swedasia.com, http://www.sarees.se. 

 

De sökord som vi bland annat använt är (engelska och svenska): bornglobals, culture, 

communication, market entry, Indias economical growth, internationalization, small venture, 

internationalisering, kultur, Indiens ekonomiska tillväxt, småföretag, kommunikation, etc. 

 

2.7 Studiens validitet 
Validitet innebär att man mäter huruvida data och metod är korrekta, d.v.s. att vi har 

undersökt det vi har avsett att undersöka. Undersökningens validitet återspeglar sanningen 

och verkligheten av den insamlade datamängden och handlar om i vilken utsträckning 

forskningsdata och metoder för att erhålla information anses vara exakta, riktiga och 

träffsäkra. Med validitet avses graden av trovärdighet och generaliserbarhet, där 

trovärdigheten avspeglar huruvida undersökningens resultat har gett en tillförlitlig bild av 

verkligheten.61 Med tanke på att vi har mätt variabler med kvalitativ inriktning innebär det att 

en viss grad av egen tolkning förekommer. Dessutom är en kvalitativ undersökning inte bara 

kopplad till forskaren själv men även till de specifika tider och platser där den utförs. Därmed 

är det svårt att uppnå exakt samma resultat vid eventuell upprepning av undersökningen. 

Dock finns det vissa faktorer som bidrar till förbättring av undersökningens validitet. 
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Systematisk insamling av data, grundligt förarbete och en detaljerad och öppen redovisning av 

resultaten kan bidra till ökad validitet. 62 

 

De åtgärder vi själva har tagit för att stärka validiteten i uppsatsen är att säkerställa att våra 

sekundära källor är tillförlitliga, som t.ex. att vi har använt oss av rapporter och databaser som 

är vetenskapligt erkända. För att undvika missförstånd i tolkningen av den insamlade 

informationen har vi sett till att våra intervjuobjekt har tagit del av den information som vi har 

tänkt presentera där de har fått möjligheten att komma med synpunkter och korrigeringar. 

Ytterligare har båda vi författare varit närvarande vid intervjutillfällena för att minska 

eventuella missförstånd. En faktor till som vi anser har haft en positiv påverkan på uppsatsens 

validitet är det faktum att vi personligen känner grundarna till två av fallföretagen. Detta 

bidrar till en ökad tilltro till oss som forskare och ett bättre kommunikations- och 

informationsflöde. Dessutom har vi varit lyhörda för alla kommentarer vi har fått av våra 

kurskamrater under seminarierna. Vi har även bett tre ekonomistudenter från vår 

bekantskapskrets att läsa genom uppsatsen och återkomma med kommentarer och åsikter om 

vad som skulle kunna förbättras för att öka trovärdigheten i vår forskning.  

 

.  
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3. Teori 
 

3.1 Bornglobal som fenomen 
Med tanke på att bornglobalföretag är våra studieobjekt i detta arbete anser vi att en närmare 

beskrivning av fenomenet är nödvändig för att tydliggöra vår uppfattning av begreppet utifrån 

befintliga studier om ämnet. Utöver detta anser vi att det är viktigt att läsaren och vi författare 

har samma uppfattning om hur bornglobals definieras i ekonomilitteraturen. 

 

Bornglobalföretag är företag som inte följer en successiv linjär internationaliseringsprocess 

utan istället penetrerar en internationell marknad från start med hjälp av befintliga 

nätverkskontakter. Denna typ av etablering har blivit allt vanligare på senare tid. Enligt 

Hollensen beror denna ökning på en expansiv informationsteknologisk utveckling, allt större 

efterfrågan på nischade produkter samt förändringar i produktionsteknologin.63 Ett annat 

karaktäristiskt drag för bornglobalföretag är att de drivs av entreprenörer som har en konkret 

vision. Företagsledningen i bornglobalföretagen ser inga begränsningar i någon specifik 

marknad utan betraktar marknaden som internationellt gränslös.64 

 

Bornglobalföretag bedriver verksamhet under speciella förhållanden som Hollensen definierar 

som   ”time-space   compression”. Detta innebär att de geografiska processerna reduceras och 

komprimeras till ett globalt informations- och  handelsutbyte  i  ett  ”här-och-nu koncept”.  Det  

här blir möjligt under förutsättningen att det finns utvecklade infrastrukturer och 

kommunikationskanaler, samt IT teknologi och kompetent personal på plats.65  

 

Ett annat centralt element för bornglobalföretag är dess förmåga att få tillgång till kapital och 

möjligheten att behålla kontrollen över sitt eget företag. Bornglobalföretag styrs och 

koordineras av en och samma individ, vilket innebär att kapitalbehovet från externa aktörer är 

stort. Problem som kan uppkomma är att de kan förlora en del av kontrollen när de väl fått en 

kapitalanskaffning från extern part.66  
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Hur ett bornglobalföretag väljer att inleda en internationell verksamhet påverkas mycket av 

grundarens personliga egenskaper och bakgrund. Sådana egenskaper kan t.ex. vara kunskap 

om marknaden, personliga nätverk, utbildning, tidigare anställningar, erfarenhet från olika 

utlandsvistelser, samt erfarenhet från tidigare internationell verksamhet. Alla dessa 

egenskaper och erfarenheter formar grundarens beslutstagande och minimerar det psykiska 

avståndet till specifika marknader. Dessutom styr bornglobalföretag sina marknadsaktiviteter 

genom ett specialiserat nätverk som ofta består av medarbetare som kompletterar grundarens 

egen kompetens.67 

 

Det behövs även kunskap om internationella teknologier och distributionskedjor, ett unikt sätt 

att utveckla produkter, samt fokus på kvalitet. Dessa beståndsdelar bidrar ofta till att 

bornglobalföretag penetrerar nischade globala marknader med ett unikt produktutbud. Dessa 

faktorer leder ofta till att bornglobalföretag får ansenliga marknadsandelar vilket medför att 

en internationalisering blir framgångsrik.68  

 

Oviatt och McDougall har tagit fram sju punkter vilka karaktäriserar ett framgångsrikt 

bornglobalföretag och stämmer även överens med Hollensens beskrivning av 

bornglobalföretag. Dessa punkter är: 1) global vision, 2) grundarens erfarenhet av 

internationell företagande, 3) grundarens internationella affärsnätverk, 4) unika produkter med 

tydliga konkurrensfördelar, 5) bevarande av unik kompetens inom företaget, 6) ständig 

utveckling av verksamheten, 7) välfungerande kommunikationsvägar.69 

 

3.2 Kultur  
 

3.2.1 Kultur och religion 
Etiska värderingar och moraliska principer runt om i världen formar och styr människans 

beteende och handlingar. De flesta av dessa etiska värderingar och moraliska principer är en 

konsekvens av den religion som en individ växer upp med. 70 
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Mababaya betonar vikten av hur den dominerande religionen i ett land starkt påverkar 

företagets dagliga verksamhet i form av t.ex. öppettider, högtider, ceremonier och matvanor. 

Ett företags verksamhet och aktiviteter bör planeras så att ledarna i företaget hela tiden har 

detta i åtanke. Mababaya menar också att ignorans och försummelse av dessa religiösa inslag 

har resulterat i att många internationella företag har tvingats att lägga ner verksamheten i 

främmande länder och kulturer. 71 

 

Nedan i Tabell 1 återges fördelningen av religionerna i Indien. Som det går att urskönja ur 

tabellen rymmer Indien en enorm mångfald av religioner. Tabellen är konstruerad utifrån 

siffror från Indiens motsvarighet till vår statiska centralbyrå, Census of India.72  

 
Tabell 1. Religionsfördelningen bland den indiska befolkningen (antal och procent) 

 

Som det framgår i tabellen ovan är Indien ett land där det finns många olika religioner 

representerade och därför har vi valt att titta på just denna aspekt lite närmare i vår analys och 

undersöka hur våra fallföretag påverkas av detta i deras dagliga verksamhet.  

 

3.2.2 Kultur och utbildning 
Formella utbildningar spelar en betydande roll i ett samhälle, eftersom det är främst genom 

utbildning och skolning individer lär sig matematiska och språkliga färdigheter som är 

oumbärliga i ett modernt samhälle. Det är också skolan som direkt och indirekt lär ut 

kulturella normer och värderingar, som t.ex. att visa respekt för medmänniskor, att lyda lärare, 

ärlighet, att vara i tid till lektionerna etc. Olika typer bedömningssystem i form av t.ex. betyg 
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lär även ut vikten av personliga måluppfyllelser. Utifrån ett internationellt företagsperspektiv 

fungerar skola och utbildning också som en viktig konkurrensfördel när det gäller att attrahera 

utländska investeringar till landet. Utöver detta indikerar tillgången på högutbildad och 

kompetent personal i ett land en stor sannolikhet för ekonomisk tillväxt och välstånd. Indien 

utgör en oerhörd kunskapsresurs för företag inom IT-branschen. Låga produktions- och 

personalkostnader i kombination med högkompetent arbetskraft är faktorer som är tilltalande 

för många västerländska företag, vilket har gett Indien ett ordentligt ekonomiskt uppsving. 

Detta är resultatet av enorma satsningar inom området skola och utbildning.73 

 
Tillgång till högutbildad och kompetent personal är en viktig faktor för varje företag som vill 

bedriva en framgångsrik verksamhet, men utbildning i sig räcker inte om medarbetare inte 

kan tillämpa sina kunskaper praktiskt i företagens vardagsverksamhet. Därför anser vi det 

vara intressant att även ta hänsyn till samspelet mellan kultur och utbildning när vi analyserar 

våra empiriska data. 

 

3.2.3 Hofstedes kulturdimensioner 
Geert Hofstede är en holländsk socialpsykolog som under1960- och 1970-talet gjorde en 

omfattande undersökning (i över femtio länder) om människors värderingar. Dessa människor 

arbetade i lokala dotterföretag till den internationella företaget IBM. Sammanställningen av 

denna undersökning publicerades i hans bok Organisationer och kulturer – om interkulturell 

förståelse. De undersökta problemområdena utgör olika dimensioner av kulturer. En 

dimension är en kulturell aspekt som kan mätas i förhållande till andra kulturers motsvarande 

aspekt. I den ovan nämnda boken identifierar Hofstede fyra dimensioner: maktdistans (från 

liten till stor), osäkerhetsundvikande (från svag till starkt), kollektivism gentemot 

individualism, och kvinnligt gentemot manligt. I denna uppsats kommer vi att använda 

Hofstedes tre förstnämnda dimensioner.74 

 

3.2.4 Maktdistansindex 
En aspekt som kan skilja olika kulturer och samhällen är hur de behandlar ojämlikheter. 

Genom att mäta hur olika kulturer hanterar ojämlikheter i samhället har Hofstede beräknat 
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olika länders nivåer av maktdistans. Maktdistansen är en dimension som baseras på de olika 

ländernas svar på frågan om hur man ska hantera det faktum att människor är ojämlika med 

hänseende till ekonomisk situation, arbetsposition, kunskap, ålder, hälsa, kön med mera. 

Dessutom återspeglar denna dimension på vilket sätt en viss kultur uppmuntrar en hierarkisk 

eller decentraliserad struktur inom en grupp. För att mäta dessa skillnader i värderingen har 

Hofstede tagit fram en index som han kallar maktdistansindex eller maktdistandspoäng 

(MDI). Hög MDI talar för stora maktdistanser och låg MDI talar för små maktdistanser i en 

kultur.75 Tabell 2 nedan, som är en egen konstruktion utifrån informationen i Hofstedes bok, 

visar ett utdrag av MDI-rangordningen mellan olika länder.76 

 

 
 Tabell 2. MDI-klassificering baserad på Hofstedes undersökning 

 

Sammanfattningsvis informerar maktdistansindexet oss om beroendeförhållandena i ett land. I 

länder med låg maktdistans, som t.ex. Sverige, är de underordnades beroende av cheferna 

begränsat, och man föredrar konsultation, d.v.s. ömsesidigt beroende mellan chef och 

underordnad. I länder med stor maktdistans, som Indien, är de underordnade oerhört beroende 

av sina chefer.77 

 

Förutom på arbetsplatsen finns maktdistansen återspeglad även i andra samhällsområden som 

familjerelationer, skolundervisningen, politiken med flera. I Indien t.ex., som ett land 
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definierad av stor maktdistans anses respekt för föräldrar och äldre som en grundläggande 

dygd. 

 

Skolundervisningen och relationen mellan lärare och elev påverkas också av graden av 

maktdistans i ett land. Där det råder liten maktdistans förväntar sig lärarna egna initiativ från 

eleverna i klassrummet, lärarnas roll är att vara experter som förmedlar objektiv sanning där 

elever behandlar lärare som sina jämlikar. I länder med hög MDI är det lärarna som förväntas 

ta all initiativ i klassrummet, de är gurus (i Indien kallas lärarna för gurus) som förmedlar 

subjektiv sanning och eleverna behandlar lärarna med respekt och högaktning. 

 

Vi anser att maktdistansen och hur den påverkar ett samhälles kultur har en direkt koppling 

till vår studie. Så som det framgår i tabell 2 ovan är Indien bland de tio länderna med högst 

antal MDI-poäng och Sverige bland de 10 länderna med lägst antal MDI-poäng, vilket gör att 

vi förväntar oss att hitta intressanta resultat vid analysen. 

 

3.2.5 Kollektivism gentemot individualism 
Enligt Hofstede är alla människor, oavsett vilka kulturer de härstammar från, involverade i 

relationer inom sociala grupper. Dessutom lever de allra flesta människorna i vår värld i 

samhällen i vilka gruppers intressen prioriteras i förhållande till individers intressen.78 Dessa 

samhällen kallar han för kollektivistiska och ordet hänvisar inte till statens makt över 

individen utan till gruppens makt, där den primära gruppen i våra liv är familjen. En minoritet 

av människor i vår värld lever i samhällen i vilka individens intressen är starkare än gruppens. 

Dessa samhällen kallar han för individualistiska.79 

 

I likhet med MDI har Hofstede tagit fram en poängskala där han mäter graden av 

individualism i olika samhällen. Denna skala kallar han för individualismindex (INI). Ju 

högre INI-tal ett land har desto större grad av individualism finns i samhället och vice versa. 

Ett utdrag av individualismindextabellen ser man i tabellen på nästa sida, vilken är en egen 

konstruktion utifrån Hofstedes detaljerade beskrivning.80 
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Tabell 3. INI-klassificering baserad på Hofstedes undersökning 

 

I ett kollektivistiskt samhälle, där det finns en ständig och social kontakt, blir upprätthållandet 

av harmoni med ens sociala miljö en nyckeldygd, som vidgas till att även gälla i sfärer utanför 

familjen. I de flesta kollektivistiska kulturer anses en direkt konfrontation med en annan 

person, som t.ex. att   säga   ”nej”,   som   grov   och   oönskad.   Likaledes   bör   man   inte   i   sådana  

kulturer   uppfatta   ordet   ”ja”   som   ett   bifall,   utan   snarare   som   ett   upprätthållande   av  

kommunikationen. I ett kollektivistiskt samhälle uttalas inga personliga åsikter, utan det är 

gruppens åsikter som råder. I ett sådant samhälle understryker man anpassningen till de 

färdigheter som är nödvändiga för att individen ska bli en accepterad gruppmedlem, vilket 

leder till att traditionens produkter är dominerande. Inlärning uppfattas ofta som en 

engångsprocess, reserverad endast för de unga, som måste lära sig hur man utför saker och 

ting för att kunna delta i samhällslivet. Syftet med till exempel skolutbildningen är att lära 

känna vad man bör göra, än att lära sig hur man lär sig saker och ting. Även förpliktelserna till 

familjen påverkas av den kollektivistiska kulturen. De är inte bara ekonomiska utan också 

rituella. Familjehögtider, dop, bröllop, begravningar är ytterligare viktiga händelser som inte 

får förbigås. En utländsk chef som kommer från ett individualistiskt samhälle kan ofta bli 

förvånad av de familjeskäl som anges av anställda från ett kollektiviskt värdland när de ber att 

få ledigt. 81  

 

I individualistiska kulturer är det en dygd att vara uppriktig. Konfrontation i allmänhet 

uppfattas som sunda, då dessa kan leda till en högre sanning. Kommunikationen bygger på att 

man inte ska förvränga fakta och man använder sig av direkta, ärliga yttranden på ett 
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konstruktivt sätt. Skolundervisningen syftar till att förbereda individen för en plats i ett 

samhälle bestående av andra individer, vilket innebär att lära sig hantera nya, oförutsedda 

eller okända situationer. Utgångspunkten är att inlärning under livet aldrig tar slut. I 

individualistiska samhällen är relationen mellan arbetsgivare och anställd i första hand en 

affärsmässig relation.  Detta kan man ställa i kontrast till kollektivistiska samhällen där 

relationen arbetsgivare - anställd uppfattas i moraliska termer, som en familjerelation. I 

individualistiska kulturer är arbetsuppgifterna viktigare än relationen, till skillnad från i 

kollektivistiska samhällen där relationen är viktigare än uppgiften.82 

 

Även i dimensionen kollektivism gentemot individualism skiljer sig de svenska och indiska 

kulturerna så som det framgår i Tabell 3,och något som faktiskt kan påverka arbetsrutinerna 

Därför anser vi att det är både intressant och relevant att inkludera denna dimension i vår 

analys av empirin. 

 

3.2.6 Osäkerhetsundvikande 
Det som Hofstede definierar med dimensionen osäkerhetsundvikande är huruvida 

medlemmarna i en kultur känner sig hotade av osäkra eller okända situationer. Precis som de 

andra två dimensionerna (maktdistans och kollektivism/individualism) har Hofstede tagit fram 

mätbara värden för denna dimension som han kallar OUI-poäng (osäkerhetsundvikandeindex) 

eller UAI-poäng. Detta är baserad på den engelska benämningen (uncertainty avoidance 

index). I vårt arbete kommer vi att använda oss av betäckningen OUI-poäng.83 

 

Länder med låga OUI-poäng är villiga att ta risker och kan hantera osäkra och okända 

situationer på ett effektivt sätt. Acceptansen av andra kulturers sätt att hantera uppgifter är 

stor. Länder med hög grad av OUI känner sig däremot hotade och osäkra inför nya och 

oförutsedda situationer. Kulturens framväxt genomsyras av strikta regler och restriktioner och 

majoriteten av befolkningen är starkt troende inom religionerna islam och katolicism, som 

ofta förespråkar hög grad av säkerhet. Tabellen nedan, som är egenkonstruerad, visar ett 

utdrag ur Hofstedes rangordning per land utifrån OUI-poäng.84 
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Tabell. 4 OUI-klassificering baserad på Hofstedes undersökning 

 

I tabellen ovan hamnar både Sverige och Indien i samma grupp med OUI-index som har 

medelhög till låga poäng. Vi vill dock påpeka att Indien präglas av en mer 

osäkerhetsundvikande kultur (46 OUI-poäng) jämfört med Sverige (29 OUI-poäng), trots att 

de hamnar i samma grupp enligt Hofstedes indelning. Detta kommer vi att ta hänsyn till vid 

analysen av det empiriska materialet. 

 

Människor från kulturer med svagt osäkerhetsundvikande måste inte nödvändigtvis ha en 

struktur i sina företag, institutioner och relationer som gör händelser enkla att tolka och 

förutsägbara. I länder med mycket svagt osäkerhetsundvikande förefaller det föreligga en 

känslomässig rädsla för formella regler. I sådana samhällen kan människor arbeta mycket hårt 

vid behov, men de drivs inte av en inre lust till ständig aktivitet. Tiden är en ram för 

orienteringen   av   ”jaget”,  men   inte   något   som   individen   ständigt  måste   övervaka.  Den   låga  

graden av osäkerhetsundvikande stimulerar grundläggande innovationer mer, eftersom de har 

en större tolerans mot avvikande idéer. Å andra sidan verkar de ha svårare att utveckla dessa 

grundläggande innovationer och realisera dem i praktiken.85
 

 

3.3 Kommunikation 
Vi anser att kommunikationen utgör en del av kulturen och för att skapa förståelse krävs det 

att det uppvisas en samverkan mellan båda begreppen. Trots att kommunikation och kultur är 

sammanlänkade begrepp har vi valt att presentera de valda kommunikationsteorierna i en 
                                                           

85

 Hofstede, G. (1991), Organisationer och kulturer – om interkulturell förståelse, Studentlitteratur Lund, s 152-

155 



27 

 

separat punkt för tydlighetens skull. Innan vi går vidare med specifika aspekter av 

kommunikationen kommer vi att ge en övergripande bild av vilken typ av kommunikation vi 

ämnar diskutera i detta avsnitt. 

 

Sociologiforskaren Karl-Erik Rosengren definierar kommunikation som det 

informationsmässiga samspel som äger rum mellan och sinsemellan individer, grupper, 

organisationer, sociala klasser, nationer.86 John Fiske, kommunikationsprofessor vid 

University of Wisconsin-Madison redogör för två olika skolor gällande synsättet på 

kommunikation. Processkolan betraktar kommunikationen som en process där information 

når fram till målet (Mottagaren) via källa, sändare och kanal. Den andra skolan, den 

semiotiska, lägger dock lika stor vikt på sändare och mottagare, eftersom båda har en lika 

avgörande betydelse för att kommunikationen skall fungera. Om ett meddelande förvanskas 

eller misstolkas under färden från sändaren till mottagaren beror detta med stor sannolikhet på 

kulturella skillnader mellan sändaren och mottagaren. Ett eventuellt missförstånd som leder 

till förvanskning av informationen beror alltså snarare på att man har olika kulturella 

bakgrunder, nationaliteter, kön och ålder etc. Eftersom vi ska undersöka samspelet mellan 

svenska bornglobalföretag och deras indiska partners utifrån ett kulturellt perspektiv, kommer 

vi i fortsättningen att utgå från den semiotiska skolans perspektiv på kommunikation.87 

 

3.3.1 Kommunikation i kontext: hög- och lågkontext kommunikation 
Alla kulturer har en kontext, d.v.s. en social ram som bestämmer hur individen i en kultur 

förväntas att agera. Utifrån detta definierar Edward Hall två typer av kulturer: högkontext- 

och lågkontextkulturer.88 

 

I högkontextkulturer, som de latinska och asiatiska länderna, är informationen och ens 

handlingskraft relativt begränsad av sociala förväntningar och roller. I dessa kulturer är 

ledarens retorik i centrum. Det centrala i högkontextkulturer är att inte avbryta talaren, att inte 

tappa ansiktet, då hedern är det viktigaste för människan, samt förmågan för båda parter att 

läsa mellan raderna. Tidsuppfattningen är mer elastisk, där fokus ligger på relationen snarare 
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än punktligheten i sig. Generellt sett är det viktigare att upprätta en relation för att sedan gå in 

på affärsdetaljerna.89 

 

I lågkontextkulturer råder det motsatta. Här utgår man från att kommunikationen som äger 

rum mellan talare och lyssnare är direkt och konkret och talaren lyssnaren att agera utifrån 

simpel logik och rationell. Det centrala i dessa lågkontextkulturer, som t.ex. Sverige, är att 

kommunikationen sker formellt. Tid är pengar, punktlighet är extremt viktigt vid affärer och 

personliga relationer i affärssammanhang spelar mindre roll.90 

 

3.3.2 Verbal och icke-verbal kommunikation 
Språket är den i särklass viktigaste faktorn för att förstå den övergripande kulturen och de 

värderingar, trosuppfattningar och attityder som råder i ett specifikt land. Inom affärsvärlden 

är dock engelska accepterat som det generella affärsspråket världen över, och de kulturella 

skillnaderna undermineras inte för att man talar ett gemensamt språk, det snarare döljer de 

kulturskillnader som faktiskt föreligger mellan olika länder.91 Hindi är till sin natur mer 

indirekt än engelska och andra västliga språk. I västvärlden sätter folk en rätt stark tilltro den 

verbala kommunikationen, till skillnad från i Indien där det outtalade spelar en större roll än i 

västvärlden. Ofta spelar det outtalade i Indien en lika stor roll som det som egentligen sägs, 

vilket medför att utländska företag i vissa fall måste ställa två eller flera följdfrågor för att få 

ett korrekt gensvar.92  
 

Därmed bör företag även vara medvetna om det outtalade språket i form av icke-verbal 

kommunikation när man träder in på en ny marknad. Utländska företag bör även vara 

uppmärksamma på indiernas kroppsspråk. Upprepade nickningar och Ja-sägningar från 

indierna när en utländsk företagare gör en presentation skall inte tolkas som att indierna har 

accepterat eller godkänt presentationen. Det är snarare ett sätt för indierna att visa sin 

uppskattning för besöket, och en indikation på att en bra relation håller på att byggas upp.93 
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4. Empiri 
 

Vi har valt att presentera de olika intervjuerna genom en sammanställning kring de centrala 

frågorna i varje intervju: uppstartsfasen, indisk expertis, tidsuppfattning, religiösa högtider, 

kommunikation, affärsrelationer, maktdistans, förhållandet mellan gruppen och individen i 

samhället samt osäkerhetsundvikande i mötet med andra kulturer. Innan vi går vidare med en 

detaljerad presentation av de ovan nämnda frågorna kommer vi att göra en kortfattad 

beskrivning av kulturen som präglar de fyra företagen utifrån våra egna reflektioner i mötet 

med de intervjuade.  

 

Det som vi ansåg vara gemensamt för de fyra fallföretagen, är det faktum att alla personer vi 

har intervjuat har påpekat att de är öppna och nyfikna på främmande kulturer, och att alla har 

haft tidigare erfarenhet av den indiska kulturen specifikt. Dock påpekade alla fallföretag att 

deras arbetssätt är starkt präglat av den svenska kulturen. Man kan visserligen ha en separat 

diskussion om vad detta innebär och hur man definierar svensk kultur, vilket inte hör till 

uppsatsens huvudämne. Det vi upplevde som en gemensam nämnare bland våra fallföretag, 

var att dessa drivs av ett arbetssätt som bygger på jämlikhet och rationalism, samt på stark 

individualism och mycket hög personlig tillit, egenskaper som de försöker inkorporera i sitt 

samarbete med de indiska aktörerna.  

 

4.1 Uppstartsfasen 
Samtliga fyra företag startade sin verksamhet med begränsade resurser och startkapital men 

drivna av den starka tron i sin idé.  

 

Laila Duràn grundade Duran Textiles med Martin Cizseks hjälp för att få tillgång till de olika 

museernas textilsamlingar. Hon tog kontakt med Martin Cizsek, som är textilforskare på 

Borås Högskola, och via honom fick de tillgång till museernas textilsamlingar när de utförligt 

förklarat att syftet med verksamheten var att återskapa   historiska   kreationer   ”på 

millimetern”.94 Startkapitalet uppgick till 1 mnkr, som Laila Duràn samlade ihop på egen 

hand genom att bland annat sälja av sina pensionsfonder.  Alla kalkyler räknades baklänges – 
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d.v.s. hon utgick från hur mycket och vad hon kunde få för de pengar som fanns till 

förfogande. Verksamheten har alltid varit egenfinansierad. 

 

Grundarna av Indpro hade en idé om att på ett digitalt sätt skeppa källkod: ”Vi   tänkte   på 

Ostindiska kompaniet som skeppade allting fram och tillbaka sjövägen. Vi insåg att med 

Internet kommer allting  skeppas  digitalt  istället”.95 Med en startpeng på 100 tkr ville de starta 

upp verksamheten i Indien för att  därifrån  ”skeppa”  tillbaka  källkod till kunder i Sverige och 

senare även till andra länder. De åkte till Indien för att samla information om vad som 

behövdes för att komma igång med verksamheten.  De hade därför ett möte med Exportrådet 

men det visade sig att Exportrådets hjälp var ett alltför för kostsamt alternativ. De satte sig 

därför på en skoter och reste runt i landet för att själva samla in all information de behövde, en 

resa som tog cirka ett år. 

 

Kjell Bornelands berättelse om Swedasia Travels initiala verksamhet skiljer sig inte särskilt 

från de andra två ovan. All finansiering skedde på egen hand och inga banklån togs. Kjell 

Borneland startade upp företaget tillsammans med Tina Höijer och idag har de 3 personer 

anställda på kontoret i Sverige. Innan han registrerade Swedasia Travels hade Kjell Borneland 

redan lång erfarenhet av den indiska och asiatiska marknaden. Kjell Borneland berättar för oss 

att han har arbetat med indiska företag i över 40 år och att han har rest runt hela landet. Hans 

adoptivdotter kommer från Indien och i dagsläget har han bostad i både Sverige och Nepal. 

 

JMQ Sarees grundare Quamrul Huda startade verksamheten genom att öppna en webbshop på 

Internet år 2003. Företagets affärsidé var att erbjuda traditionella indiska dam- och herrkläder 

av hög kvalitet via Internet till kunder runt om i världen. Det var Quamrul Hudas syster som 

hjälpte honom i början och ingen av dem hade en detaljerad plan om hur de skulle driva och 

finansiera verksamheten. Med en liten investering på 40 tkr och mycket entusiasm bestämde 

sig Quamrul Huda att själv leta reda på samarbetspartners och leverantörer.  

 

4.2 Indisk expertis 
Samtliga tillfrågade företag framhåller indisk expertkunskap som det centrala i företagens 

verksamhet. Produktionsenheterna i Indien spelar en aktiv roll för företagens fortsatta 
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framgång, eftersom produktionsenheterna består av kompetent arbetskraft som möjliggör en 

realisation av företagens affärsidéer.  

 

Företagen letar dock efter olika typer av expertis. Indpro behöver systemutvecklare, 

programmerare och ingenjörer för att utveckla mjukvaror, Duràn Textiles och JMQ Sarees är 

beroende av textilkunskap som inte kräver en formell utbildning. Den produktionskunskap 

som krävs för dessa textilföretag utgörs snarare av praktisk kunskap i form av traditionellt 

hantverk som förs vidare från generation till generation. Denna textilkunskap som både Durán 

Textiles och JMQ Sarees är beroende av, gör även att företagen i fråga inte har något behov 

av att ha svensk personal på plats i Indien för att säkerställa att jobbet blir utfört på ett 

specifikt sätt, eftersom de indiska produktionsenheterna har större kunskap än företagen själva 

besitter. Detta kan man ställa i kontrast till Indpro, som har en svensk ledning på plats i 

Indien, som övervakar och ser till att produkterna är av hög kvalitet. Enligt Tom Bergströms 

utsago (systemutvecklare på Indpro) ligger kunskapsnivån på en nyexaminerad indisk 

systemutvecklare på ca 80 – 90 procent jämfört med en svensk nyexaminerad 

systemutvecklare: ”Främst för att svenskar oftast kommer i kontakt med datorer långt mycket 

tidigare i sitt liv än indier och jobbar in en vana i hanteringen och förståelse om datorkunskap 

som sitter i ryggmärgen. Indier kommer (oftast) i kontakt med datorer på samma sätt först när 

de börjar på universitetet. Denna skillnad minskar dock hela tiden tack vare Indiens 

ekonomiska uppsving. I vissa fall har vi av egen erfarenhet även märkt en större kunskap hos 

den indiske medarbetaren än hos den svenske kunden om den indiske utvecklaren är senior 

med  mer  än  5  års  erfarenhet.”96 

 

Swedasia Travels verksamhet förutsätter att de har en mycket god kännedom av både landets 

(Indien) kultur och geografi. Kjell Borneland, VD för Swedasia Travels, har haft professionell 

kontakt med Indien i över 40 år. Idag vistas han lika mycket i Indien som i Sverige. Enligt 

Kjell Bornelands egna utsago besitter företagets indiska samarbetspartner mycket höga 

kunskaper inom turistbranschen. Tina Höijer (Swedasia Travels) bekräftar också att hon 

upplever kunskapsnivån hos sina indiska samarbetspartners som mycket hög. 
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4.3 Tidsuppfattningen 
Samtliga företag har upplevt att tidsuppfattningen i Indien skiljer sig markant från den i 

Sverige, något som företagen med tiden har anpassat sig till. Både Durán Textiles och JMQ 

Sarees upplevde initialt stora problem med produktionsenheternas leveranspunktlighet. 

Quamrul Huda från JMQ Sarees berättar för oss: ”De  tar  så  många  beställningar de kan, och 

jobbar  mer  som  ”brandsläckning”,  där  varje  order  kan  liknas  vid  en  brand, där man gör allt för 

att släcka bränderna. Oftast levereras produkterna aldrig i tid, och i bästa fall levereras 

produkterna  i  sista  minuten”97  

 

Idag avbokar Laila Duràn en beställning om den är kraftigt försenad eller inte motsvarar 

hennes beställningsspecifikationer. På detta sätt har företagets indiska samarbetspartners 

insett vikten av att hålla tidsramarna, och det utgör inte längre ett stort problem i dagsläget. 

Samarbetet med Duràn Textiles har även påverkat indiernas förståelse för hur viktig 

punktlighet är för västeuropéer och Laila Duràn märker en positiv utveckling när gäller att 

hålla överenskomna leveranstider. Quamrul Huda från JMQ Sarees stöter dock fortfarande på 

leveransförseningar, och företaget befinner sig just nu i planeringsskedet för en total flytt av 

produktionsverksamheten till Bangladesh. 

 

Även Swedasia Travels har upplevt att tidsuppfattningen kan skilja sig mycket mellan Indien, 

och Sverige: ”Problemet  är   att  vi   tänker  olika.  Tid  existerar   inte   i   Indien.   Indierna  kommer  

oftast mycket senare än avtalad tid. Man kan också se det på ett annat sett – indier går till 

jobbet kl. 8 på morgonen och går hem när jobbet är klart och inte kl 17:00.”98 

  

På Indpro har man inte upplevt några större problem med tidshållningen. Enligt både Pavel 

Siddique och Tom Bergström skulle det kunna förklaras med att företaget sysslar med digitala 

produkter, som snabbt och smidigt via nätet kan levereras till kunden, oavsett var denne 

befinner sig. Indpro har även klargjort för personalen att dessa har frihet under ansvar, vilket 

innebär att företaget har en mer flexibel tidsuppfattning. Det viktigaste är att produkten blir 

klar till utsatt deadline. Även den svenska ledningen har anpassat sig till den mer relativa 
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förhållningen till tiden i sitt dagliga arbete: ”Tiden är något som uppfattas som relativt här 

nere,  så  jag  har  aldrig  stressat  ihjäl  mig  för  att  jag  kanske  blir  sen  till  ett  möte.”99 

 

4.4 Religiösa högtider 
Indien rymmer en enorm religiös mångfald, och detta resulterar givetvis i religiösa högtider 

som kan komma att påverka verksamheten för utländska företag. Exakt vad det är för högtider 

verkar vara irrelevant. Det som alla påpekar är att de infaller sporadiskt genom året och en 

svensk kan uppleva det som svårt att inkludera detta i arbetsplaneringen. Inledningsvis var 

Laila Duràn (Duràn Textiles) inte förberedd på högtidernas omfattning. Detta resulterade i att 

de första leveranserna till slutkunden blev försenade av denna orsak. Denna relation till 

religiösa högtider var obegriplig för Laila Duràn i början, och hon kände att Duràn Textiles 

verksamhet var hotad om hon inte skulle komma underfund med ett bra sätt att hantera detta 

och ta hänsyn till det i sin tidsplanering.  

 

Även Quamrul Huda (JMQ Sarees), nämner att mängden religiösa högtider och helgdagar i 

Indien gjorde sig konstant påminda det första året. Varje månad var det någon typ av högtid 

som gjorde att leveranser försenades. Speciellt problematiskt var det under första året, då 

företaget var helt oförberedd på mängden helgdagar. Med tiden har JMQ Sarees insett vikten 

av de religiösa högtiderna i Indien, men fortfarande är det svårt att planera saker i detalj i 

förväg, eftersom tidpunkten för många religiösa högtider bestäms av vädret och naturens 

krafter. 

 

Kjell Borneland på Swedasia Travels anser också att det är viktigt att beakta de indiska 

högtiderna, då dessa högtider kan firas flera dagar i följd, vilket även bekräftades i intervjun 

med Tina Höijer från Swedasia Travels. Dock har det inte påverkat Swedasia Travels 

verksamhet nämnvärt: ”Vi är väl medvetna om dem, planerar efter detta, medverkar ofta i 

dem och har inte påverkats negativt av detta.”.100  

 

Indpro har inte upplevt några egentliga problem med de religiösa högtiderna i Indien. Både 

Pavel Siddique och Tom Bergström påpekar att det förmodligen beror på att företaget 

befinner sig inom IT-branschen i Bangalore och att de inte är beroende av fysiska 
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produktionsvaror som erfordrar manuell arbetskraft, vilket fallet oftast är i textilbranschen. 

Ingenjörerna som jobbar på Indpro är medvetna om att det inte är passande att ta ledigt i 5 

dagar   för   en   religiös  högtid,  dels   för  att   ledningen   redan   tillämpar  ”frihet  under  ansvar”   för  

personalen, och dels för att personalen har lärt sig att fråga om ledighet i god tid.  Men Pavel 

Siddique påpekar också att personalen är medvetna om att lönerna ökar i takt med att 

Bangalore utvecklas, vilket troligen indikerar att ledningen sätter högre krav på sin personal.  

 

4.5 Kommunikation 
Laila Durán upplevde stora kommunikationsproblem med produktionsenheten i Bangalore, 

men det berodde inte på att arbetsspråket var engelska. Som det har framgått tidigare är 

företagets nisch reproduktion av historiska tyger från 1700-talet. Detta innebär att mönster 

och färger kan vara väldigt specifika och att även vissa defekter och missfärgningar som 

originaltextilerna ursprungligen har kan förekomma. Problemet var att fabriken korrigerade 

dessa ”defekter”   i   syfte  att   förbättra  slutproduktens  kvalitet.  Dessa  ”förbättringar”  baserades  

på fabrikens uppfattning om vad som anses vara fint och av hög kvalitet, trots de klara 

direktiven från Laila Durán gällande produktens specifikationer. Det som ändå underlättade 

kommunikationsflödet var det faktum att merparten av informationsutbytet skedde via e-post 

eller telefon. På så sätt kunde Laila Duràn ha frekvent kontakt med fabriken. 

 

Utöver denna autenticitetsproblematik upplevde företaget att man hela tiden var tvungen att 

vara överspecifik i beställningarna till produktionsfabriken i Indien. Att beställa ett enkelt 

färgprov visade sig vara mer komplicerad än vad man trodde, då det blev klart att indier och 

européer hade olika uppfattningar om vissa färgnyanser. Laila Duràn åtgärdade detta genom 

att ändra sättet en färgförfrågning hanterades. Hon började istället skicka med ett fysiskt 

tygexemplar för att minimera eventuella missförstånd. 

 

Enligt Pavel Siddique och Tom Bergström från Indpro, var kommunikationsspråket 

(engelska) inte något större problem eller hinder för kommunikationen. Trots att Pavel 

Siddique även talar hindi, används engelska i affärssammanhang. Kommunikationsproblem 

uppstod på en annan nivå. Indiska programmerare är i regel mer teoretiskt inriktade, till 

skillnad från svenska programmerare. Tom Bergström, ansvarig för 

systemutvecklingsprocessen, ville införa ett fritt sätt att arbeta där man testar sig fram till den 

rätta lösningen. ”I  början  blev  personalen  väldigt  stressade  när  de  tillfälligt  ”körde”  fast  i  sina  
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arbeten. Dessa funderade då över vad de hade lärt sig i skolan och bläddrade i skolböckerna 

för att finna lösningar.”101 När det inte finns en känd lösning på ett problem blir personalen 

osäker och rädd för att göra fel, samtidigt som de inte vill kommunicera det. Detta kan, enligt 

Pavel Siddique, givetvis innebära problem för verksamheten, men det är något som, enligt 

Tom Bergström, ger med sig ganska snabbt när de anställda inser vilken arbetsplats de har 

hamnat på, som faktiskt uppmuntrar till ett fritt agerande och öppen kommunikation. 

 

Även Quamrul Huda från JMQ Sarees upplevde kommunikationssvårigheter med 

produktionsfabrikerna i Indien, trots att han är väl bekant med den indiska kulturen, med 

tanke på hans uppväxt i ett indisk-bengaliskt hushåll. Trots att han behärskar både engelska 

och hindi skedde alla formella affärsdiskussioner på engelska. Han använde sig av hindi i 

informella   sammanhang   ”för   att   minska   det   kulturella   gapet   och   eventuellt   erhålla   bättre  

inköpspriser”.102 Trots dessa fördelar upplevde han att missförstånd uppstod väldigt ofta, men 

inte på lexikal nivå, utan budskapsinnebörden förvrängdes ofta på konceptuell nivå.  

 

Quamrul Huda nämner även att det är viktigt att som internationell företagare i Indien beakta 

den icke-verbala kommunikationens roll. JMQ Saares VD påpekar att denna kunskap har varit 

oerhört viktig i förhandlingssituationer.   Indier   har   ett   mycket   typiskt   sätt   att   ”dingla”  med  

huvudet, och detta är ett tecken på att de inte känner sig bekväma i en situation. Detta 

”dinglande”  kan  betyda  både  ”Ja” och ”Nej”,  vilket  kan vara väldigt svårt att tolka om man 

som svensk företagare inte är bekant med kulturen i Indien. Tom Bergström från Indpro har 

gjort  samma  iakttagelse:  ”Jämfört  med  Sverige är det en stor skillnad gällande kroppsspråket. 

Inte för att man använder sig av regelrätt teckenspråk här nere. Men man kan oftast genom att 

göra huvudrörelser och ögonrörelser göra enklare typer av kommunikation. T.ex. om jag 

frågar en från personalen om hur det går med uppgifterna, kan han svara med att blinka och 

röra huvudet framåt. Gunga lite på huvudet gör dem ju, så om det inte ackompanjeras av ett 

verbalt tillägg, kan det tolkas lite hursomhelst. Handrörelserna är något annat som flitigt 

förekommer, dock inte alltid av ondo då de oftast kan förstärka och förtydliga vilken ställning 

en person har tagit i en fråga.”.103 
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Även Kjell Borneland och Tina Höijer från Swedasia Travels, framhåller att det är oerhört 

viktigt att vara specifik i förfrågningarna till medarbetarna i Indien och att kommunikations- 

missförstånd inte uppstår p.g.a. arbetsspråket är engelska. Indierna säger alltid ”jag  fixar  det”,  

oavsett vad det handlar om.  De är i överlag hjälpsamma tidsoptimister och vill gärna kunna 

genomföra alla uppdrag. För att göra sig förstådd hos medarbetarna i Indien är det därför 

viktigt  att  kräva  definitiva  svar  i  form  av  ”Ja”  och  ”Nej”,  enligt samma källa. Dock nämner 

Kjell Borneland att man som individ i slutändan själv måste avgöra om man kan lita på dem 

eller inte.  

 

Om utländska företag känner till kulturen lär de sig tolka det som sägs, men det finns inget 

regelverk för hur man går till väga. Den icke-verbala kommunikationen har en större roll i 

Indien jämfört med Sverige. ”Om jag  ser  en  person  på  långt  avstånd,  kan  jag  ”nicka”  lite  åt  

sidan,   om   denna   individ   ”nickar”   tillbaka   har   jag   fått   en   öppning   till   en   verbal  

kommunikation.”.104 

 

4.6 Affärsrelationer och byråkrati i Indien 
Kjell Borneland (Swedasia Travels) upplevde inga svårigheter med att upprätta 

affärsrelationer i Indien, mycket tack vare att han har rest i Indien i 40 år, och därmed var 

bekant med kulturen. Vid affärssammanhang bör en utländsk företagare visa intresse, inte 

bara för själva affären, utan även för sin motpart, enligt Kjell Bornelands utsago. Det är 

kutym att vilja lära känna personen i fråga, lära känna personens familj, religion och andra 

personliga detaljer, som för en ovan västerlänning kan uppfattas som ytterst privat 

information. Att påbörja en affärsrelation med en indier enbart utifrån telefon- och 

mailkontakt kommer att leda till en förlorad eller dålig affär.  Swedasia Travels VD betonar 

dock vikten av att ha tålamod när man gör affärer i Indien då byråkratin i Indien, i regel är 

mycket mer invecklad än den i Sverige. Det krävs bra kännedom om landet och mycket bra 

personliga kontakter för att kunna kringgå vissa byråkratiska hinder.  

 

Även Laila Duràn (Duràn Textiles) påpekar att personliga relationer vid affärssammanhang 

spelar en avgörande roll för en lyckad affär. I dagsläget har hon hittat en bra balans genom att 

använda Martin Ciszeks sakkunnighet kring den tekniska sidan av produktionen och Vasenta 

Nagesh’   lokala   kännedom   om   fabriken   i   Bangalore   och   den   indiska   kulturen   generellt.  
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Vasenta Nagesh (Laila Duráns närmaste samarbetspartner i Bangalore) fungerar som en länk 

mellan Laila Duràn och produktionssidan i Indien. 

 

Indpros VD, Pavel Siddique, säger att det var mycket mödosamt att ordna alla avtal rörande 

verksamheten i Indien eftersom att de handskades med den indiska byråkratin på egen hand. 

De blev dock positivt överraskade av indiernas välvilja att hjälpa till, ”som gjorde 

etableringen av verksamheten där till en mindre invecklad process än vad vi hade förväntat 

oss, nog för att det finns en beskärd del av byråkrati i Indien som man ibland måste navigera 

igenom”.105 När Indpro väl hade möten med intressenter var det på traditionellt indiskt vis, 

där fokus låg på upprättande av en personlig relation först och främst. I sådana situationer 

upplevde Pavel Siddique som fördelaktigt att han behärskade hindi, eftersom det bidrog till ett 

ökat förtroende för honom som person.  

 

Dock är Pavel Siddique, noga med att poängtera att det är viktigt att iaktta kroppsspråket i en 

förhandlingsprocess med indiska aktörer. Han nämner att tvetydighet och tveksamhet i ett 

gensvar till en affärsintressent tydligt indikerar att man inte är ordentligt förberedd. Att inte 

vara väl förberedd vid en förhandlingsprocess, kan uppfattas som en skymf av indier, och kan 

snabbt leda till att relationen avbryts, vilket han har bevittnat som tredje part i en förhandling 

mellan två aktörer i samband med ett BOT-uppdrag för Indpro.106 Pavel Siddique nämner 

också att det anses respektlöst att avbryta talaren i en förhandlingssituation och att det är 

viktigt att se till att det fysiska avståndet till talaren inte är allt för stort, eftersom en liten 

distans till talaren uppfattas mer personlig och mer intim, vilket underlättar för en fortsatt 

relation. 

 

Quamrul Huda (JMQ Sarees) ansåg att den mest tidskrävande delen rörande upprättandet av 

affärsrelationer var de frekventa resorna till Indien. Vid affärsmöten bjöds Quamrul Huda på 

indiskt te och coca-cola. Samtalen inleddes med allt som inte har med affärer att göra, t.ex. 

det svenska vädret, familjen, skillnad i matkultur mellan Indien och Sverige etc. Dessa samtal 

kunde pågå i flera timmar innan affärsdetaljerna kom på tal. Han framhåller dock att den 

indiska byråkratin stundtals har varit outhärdlig. Dels för att den är alldeles för invecklad och 
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dels för att det har förekommit situationer där han känt sig mutad, något som i den svenska 

affärsvärlden är oacceptabelt och strikt reglerat.  

 

4.7 Maktdistans 
Alla de intervjuade personerna påpekar att indierna är väldigt vänliga och tillmötesgående och 

att säga nej eller att öppet ifrågasätta chefens beslut anses vara oartigt. Laila Duràn har idag 

ett nära och välfungerande samarbete med fabriken i Bangalore, speciellt med Vasenta 

Nagesh. I början var hon dock tveksam till att komma med egna förslag, men med tiden, när 

deras relation utvecklades, vågade Vasenta Nagesh vara mer proaktiv och föreslå egna 

varianter på beställningarna, erbjuda olika tilläggsmaterial och allmänt vara mer delaktig i 

utförandet av beställningarna. 

 

Samma utveckling observerade även Pavel Siddique från Indpro. Ju större förtroende 

medarbetarna fick för den svenska ledningen, desto mer minskade maktdistansen mellan 

anställda och chefer. Tom Bergström (Indpro) berättar att seniorer som har jobbat inom 

företaget i några år vågar ställa frågor när något är oklar, tar gärna diskussioner och hjälper 

både sina svenska som indiska medarbetare. ”Hierarki  är  också något som är djupt rotat i den 

indiska företagsmentaliteten vilket gör att man inte tar så mycket egna initiativ om man ligger 

längre ner i kedjan. Det är något som Indpro också jobbat bort bland sina mer seniora 

medarbetare och kontinuerligt gör med nyanställda.”107  T.ex. sjunger de anställda på Indpro 

”Ja  må  du   leva”  på  svenska  vid födelsedagstillfällen och firar midsommar tillsammans med 

sina svenska kollegor. Tom Bergström berättar för oss att han kan namnen på många indiska 

filmstjärnor och detta fungerar också som en naturlig och rolig isbrytare med personalen: 

”Detta   underlättar för   vidare   kommunikation   och   visar   att   jag   inte   är   alltför   ”olik”   en  

indier.”.108 

 

Swedasia Travels har samma upplevelser av maktdistansnivån i Indien som Duràn Textiles 

och Indpro. Både Tina Höijer och Kjell Borneland beskriver indierna som mycket vänliga och 

tillmötesgående, som aldrig går emot sin chef, vilket stundvis kan upplevas som irriterande. 

Genom att de inte vågar säga emot, vågar de inte vara särskilt proaktiva heller. Först efter att 

det har etablerats en viss vänskapsrelation vågar de ta egna initiativ. Kjell Borneland jobbar 
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aktivt med att förstärka relationen med sina indiska samarbetspartner, då affärsrelationer i 

Indien baseras mycket på personliga relationer, tillit och förtroende. 

 

Enligt Quamrul Huda (JMQ Sarees) handlar det inte så mycket om maktdistans mellan 

ledning och anställda, utan om det faktum att de indiska medarbetarna inte vill visa initiativ 

och engagemang för att komma med förslag på t.ex. produktförbättringar. Detta beror enligt 

Quamrul Huda på att de får så många beställningar från europeiska, amerikanska och andra 

större internationella spelare, att de har tappat intresset att underhålla nära relationer till de 

mindre kunderna. 

 

4.8 Samhället, gruppen, individen 
Under intervjun med Laila Durán nämnde hon flera gånger svårigheterna hon hade i början 

med att tolka fabrikens svar och att upprätthålla ett fungerande informations- och arbetsflöde. 

En svårighet hon upplevde i början var att det inte fanns en konkret person hon kunde vända 

sig till vid specifika frågor, utan att många olika personer var inblandade i processen. Detta 

åtgärdade hon genom att så småningom upprätta nära samarbete med Vasenta Nagesh som 

fungerade som kontaktpunkt och projektkoordinator vid beställningar från fabriken. Enligt 

Laila Duràn måste svenska företag vara extremt specifika i sina förfrågningar till indiska 

företag och vara medvetna om det indiska grupptänkandet. Familjen är mycket viktig för 

indier och som en utländsk investerare måste man lära sig att ta hänsyn till det också. 

 

Indpro upplevde svårigheter av samma karaktär enligt både Pavel Siddique och Tom 

Bergström. En annan aspekt av den indiska grupptillhörigheten gjorde sig påmind vid 

problemlösningar. Indpros indiska personal i Bangalore var inledningsvis inte benägna att 

agera individualistiskt och detta kan upplevas som ett hinder i situationer då kreativa och 

annorlunda lösningar krävs för att lösa ett visst problem. Indpros ledning försöker hela tiden 

främja initiativtagandet och uppmuntra ett mer individualistiskt tänkande.  

 

JMQ Sarees delar samma erfarenhet som Indpro och Duràn Textiles gällande indiers 

kollektivistiska tänkande. Quamrul Huda upplever indierna som vänliga samarbetspartners, 

men som jobbar ostrukturerat och därmed tappar deras orderbekräftelser trovärdighet. 

Quamrul Huda anser att mycket av problematiken ligger i att indierna jobbar oorganiserat, i 

grupper som saknar en gruppledare: ”Jag tror själv att denna oordning beror på antalet 
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individer som är iblandande i hela processen, från mottagen order till produktion och export. 

Det är så många människor och managers inblandade, och dessutom sker det ingen 

kommunikation mellan de olika avdelningarna i de indiska fabrikerna. Detta är en följd av att 

fabrikerna saknar en formell projektledare som ansvarar för helheten.”.109 

 

Enligt Quamrul Huda säger  medarbetarna  ”ja”  till  alla  beställningar,  utan  att  egentligen veta 

om och hur de kommer att genomföra beställningen. Han anser att det brister i logistikdelen: 

”De har ingen planering och de tänker inte i projektform, dessutom har de ingen utvärdering 

av projekten, eftersom varje mottagen beställning, kan liknas vid ett projekt.”.110 Med tiden 

har Quamrul Huda lärt sig att alltid ställa ett flertal följdfrågor vid beställningar, för att vara 

extra tydlig, och han tar inte ett bekräftande svar som en säkert genomförd order. 

 

Kjell Borneland på Swedasia Travels har liknande erfarenhet från det indiska kollektiviska 

sättet att hantera arbetsuppgifter. Efter många år av samarbete med indiska aktörer har Kjell 

Borneland lärt sig att tolka deras tvetydiga svar och han har vant sig vid att ta hänsyn till alla 

sporadiska familjeanknutna helger i sin arbetsplanering. Det som Swedasia Travels grundare 

påpekade i intervjun var att indier, tack vare sin starkt utvecklade känsla av tillhörighet till en 

grupp eller familj, är också väldigt pålitliga samarbetspartner. Enligt Kjell Borneland själv är 

indierna väldigt lojala mot både sitt jobb, arbetsgivare och familj. ”Indier   går   till   jobbet   kl  

08.00  på morgonen och går hem när jobbet är klart, inte kl 17:00. Det beror också på att det 

inte finns arbetslagar som i Sverige, men framför allt på att indierna bryr sig mycket om sitt 

jobb. Om man inte förstår hur de jobbar och vilken relation indierna har till sina jobb och till 

sin  familj  kan  missförstånd  lätt  uppstå.”111 

 

4.9 Osäkerhetsundvikande i mötet med andra kulturer 
Det finns vissa karaktäristiska drag hos de indiska aktörerna som återkommer vid nästa alla 

samtalstillfällen med våra respondenter. Oavsett olikheterna i verksamheten, nämner alla de 

intervjuade personerna att indierna är mycket tillmötesgående, hjälpsamma och att de i 

överlag är väldigt nyfikna för främmande kulturer, men att de har svårt att anpassa sig till 

vissa krav och arbetssätt som svenskar, i sin roll av utländska investerare vill arbeta efter. 
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Pavel Siddique (Indpro) berättar t.ex. att de indiska programmerarna kände sig osäkra i början 

när de stötte på problem som krävde en lösning utanför regelboken. Detta upplevdes som ett 

problem från den svenska ledningen då medarbetarna avslutade uppgiften istället för att lösa 

problemet.  Tom Bergström tror dock att personalen ser upp till företagets fria sätt att arbeta 

och  lösa  problem  och  att  de  uppfattar  det  som  något  ”nytt  och  fräscht”.  

 

Laila Duràn (Duràn Textiles), har liknande betraktelser. Produktionsfabriken skulle aldrig 

ifrågasätta hennes förfrågan eller beslut, men personalen där skulle inte heller fråga efter en 

tydligare förklaring om de inte skulle förstå något. De första beställningarna blev helt fel 

p.g.a. missförstånd. Det tog flera telefonsamtal, e-post och besök innan fabriken började 

leverera rätt produkt.  

 

JMQ Sarees VD Quamrul Huda, anser att det är svårt att samarbeta med 

produktionsfabrikerna. Enligt hans egen utsago är dessa fabriker vana att utföra arbetet på ett 

visst sätt och är inte särskilt villiga till att anamma nya arbetssätt.  

 

Kjell Borneland (Swedasia Travels) påpekar flera gånger att företagets samarbetspartners är 

mycket vänliga och öppna för främmande kulturer men att utländska företag inte kan inleda 

en affärsrelation med dessa om man inte inleder någon typ av vänskapsrelation i första hand. 

Indier känner sig trygga först efter att de har lärt känna sina samarbetspartners.   
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5. Analys 
 

5.1 Bornglobal som fenomen 
Enligt Hollensen är bornglobals företag som etablerar sig på den internationella marknaden 

från start med hjälp av befintliga nätverkskontakter. Dessutom påpekar han också att dessa 

företag brukar söka sig till nischade marknader och drivs oftast av drivkraftiga entreprenörer. 

Alla våra fyra fallföretag har varit aktiva på den internationella marknaden från tidig 

etableringsfas och alla de fyra företagen har valt att redan från start samarbeta med indiska 

aktörer. Detta val baseras å ena sidan på att alla de intervjuade företagens grundare har 

internationell erfarenhet från tidigare verksamhet eller en klar koppling till Indien via sin 

bakgrund, och å andra sidan på att deras verksamhet är så pass specialiserad och nischad, att 

den kräver kontakt med Indien från första början. I enlighet med Hollensens teori som vi har 

använt för att beskriva bornglobalföretag som ett nytt fenomen på marknaden, underlättas 

denna typ av internationellt samarbete även av det faktum att dagens tele- och 

internetbaserade kommunikationskanaler gör den interkontinentala kommunikationen mycket 

snabbare. 

 

En annan central faktor som kännetecknar och definierar bornglobalföretag enligt samma teori 

som vi nämnt ovan är grundarens förmåga att få tillgång till kapital samt förmågan att styra 

och koordinera verksamheten på egen hand. Som det tydligt framgår i våra intervjuer uppfylls 

även detta krav. Alla intervjuade fallföretag har samlat startkapital på egen hand utan att vara 

beroende av banklån. Dessutom, än idag, flera år efter verksamheternas start, är det dessa 

grundare som tar alla strategiska beslut i företagen, som styr verksamheten och som har 

huvudansvaret och kontrollen över affärsutvecklingen. En faktor som, enligt oss, gör det 

möjligt att initiera en internationell verksamhet med mycket begränsat kapital, är just den fria 

tillgången till information om olika marknader via Internet.  

 

Både Hollensen och Oviatt & McDougall (se punkt 3.1) menar att grundarens personliga 

egenskaper och bakgrund starkt påverkar sättet på vilket ett bornglobalföretag väljer att inleda 

internationellt verksamhet. Laila Duràn var verksam inom textilbranschen sedan tidigare och 

hade inblick i hur den svenska marknaden såg ut och var det fanns efterfrågan på hennes 

produkter. Quamrul Huda och Pavel Siddique har båda två rötter i Bangladesh och Indien, och 
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var inte helt främmande för den indiska marknaden och kulturen. Kjell Borneland har varit 

verksam inom resebranschen i många år och dessutom har haft kontakt med Indien i 40 år via 

olika typer av affärsnätverk och verksamheter. Alla dessa faktorer styrker Hollensens 

påstående. Dessutom erbjuder alla våra fyra företag högkvalitativa och starkt differentierade 

produkter som täcker en nischad marknad. Detta har varit en ledande faktor i alla fallföretags 

verksamhetsutveckling, vilket framkom i våra samtal med de intervjuade. 

 

Tillgången på kompetent personal är ett annat krav enligt Hollensen (Global Marketing – a 

decision orientated approach, se även punkt 3.1) som också uppfylls enligt den empiriska 

informationen vi har insamlat. Alla fyra fallföretag har använt sig av liknande strategier för att 

hitta kompetenta samarbetspartners i Indien. Primärt har de använt sig av aktiv sökning på 

plats i Indien kompletterad med internetsökning av specialister i respektive 

verksamhetsområde. Vissa av våra fallföretag, som t.ex. Duràn Textiles och Swedasia Travels 

har också använt sina befintliga internationella nätverk från tidigare verksamheter för att finna 

kompetens. Laila Duràn har under intervjun flera gånger påpekat hur viktigt det var för 

hennes verksamhet att hitta kunniga medarbetare i Indien som kunde komplettera företagets 

kunskapsbas. Det inger trygghet vilket gör att hon kan fokusera på utvecklingen av 

affärsverksamheten. Alla våra intervjuades uttalanden överensstämmer återigen med det som 

de valda teorierna förespråkar, nämligen att grundaren av ett bornglobalföretag attraherar 

personal som kompletterar dennes egen kompetens. 

 

Allt vi har nämnt ovan stämmer även överens med Oviatt och McDougals sju punkter som 

beskriver vad som krävs för att driva ett framgångsrikt bornglobalföretag (se punkt 3.1). 

Därmed anser vi att våra valda företag är lämpliga representanter för fenomenet 

bornglobalföretag. 

 

5.2 Kultur 
 

5.2.1 Kultur och religion 
Som vi har nämnt i teoridelen består begreppet kultur av olika aspekter, som t.ex. ett specifikt 

lands religion, språk, utbildning, normer och värderingar. Mababaya påstår i sin teori om 

kulturens inverkan på företagande, (se punkt 3.2.1), att dessa faktorer starkt påverkar den 
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dagliga verksamheten på olika sätt. Han nämner exempelvis att de religiösa högtiderna och 

ceremonierna i ett land bör beaktas av internationella företag, då försummelse och 

underskattning av dessa religiösa faktorer kan leda till att ett företags verksamhet kan 

hämmas. I vår analys som följer nedan har vi tittat på hur dessa faktorer påverkar 

arbetsprocesserna och hur våra valda företag hanterar detta. 

 

Att beakta religiösa högtider i Indien när företag planerar sin verksamhet är vitalt enligt alla 

intervjuade. Religiösa högtiders inverkan på verksamheten var en faktor som Laila Duràn 

(Duràn Textiles) och Quamrul Huda (JMQ Sarees) inte tog i beräkning initialt. Därmed 

uppfattades de religiösa högtiderna i Indien som verksamhetsstörande när dessa högtider väl 

inföll. Laila Duràn åtgärdade detta genom att ändra på kommunikationen med de indiska 

agenterna. Hon inledde mer frekvent kommunikation och var mer strikt och konkret i sina 

beställningsspecifikationer. Utöver detta förklarade hon för sina arbetspartners vikten av 

punktlighet för europeiska kunder.  

 

JMQ Sarees hanterade problemet genom att förlänga sina ledtider mot slutkunden och 

räknade med en större tidsbuffert vid planering av beställningar, men han själv ansåg inte att 

det var den optimala lösningen. Quamrul Huda kommer från ett större svenskt företag 

(Ericsson) där tydliga ledtider och projektplanering är centrala i arbetet, enligt honom själv. 

Därmed anser vi att det kan vara en förklaring till varför det var svårare för honom att hantera 

de indiska fabrikernas sätt att driva affärsverksamhet. Till skillnad från Duràn Textiles 

samarbetar JMQ Sarees med tre olika fabriker i tre olika städer i Indien vilket försvårar 

situationen med tanke på att Indiens infrastruktur inte är lika välutvecklad som i Sverige. 

Dessutom har JMQ Sarees inriktat sig på att sälja traditionella indiska kläder där 

konkurrensen sannolikt från andra företag är större jämfört med Duràn Textiles verksamhet, 

vilket kan bidra till att fabrikerna prioriterar större beställningar från annat håll istället. 

Avsaknaden av etablerade relationer till en annan större och mer inflyttelserik aktör inom 

samma bransch kan också vara en bidragande faktor till att JMQ Sarees upplever 

leveranssituationen som mycket sämre än vad övriga intervjuade har uppgett.  

 

Swedasia Travels har inte stött på några problem relaterade till indiska religiösa högtider, 

eftersom företaget har varit förberett för detta från början. Dessutom är dessa högtider på sätt 

och vis en del av verksamheten. Vi anser också att Swedasia Travels har större insyn i och 
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kontroll over produktionsdelen med tanke på att Kjell Borneland och Tina Höijer själva är 

med i framtagandet av produkterna (resorna), till skillnad från Duràn Textiles och JMQ 

Sarees, som är till mycket högre grad är beroende av sina leverantörer. 

 

Indpro har inte heller upplevt några avsevärda problem med firandet av religiösa högtider. 

VD:n Pavel Siddique nämner att det kan bero på att företagets verksamhet är placerad i 

Bangalore, som är Indiens mest utvecklade stad till följd av utländska investeringar. Indpros 

arbetsstyrka består av karriärsinriktade och högutbildade ingenjörer, som till en viss grad 

anammat det västerländska arbetssättet. Indpro har medvetet etablerat en personalpolitik som 

är en viss kompromiss mellan det svenska och det indiska arbetssättet. Vi anser att detta 

möjliggörs av två huvudsakliga faktorer. För det första jobbar Indpro i projektform och har 

alltid svenskpersonal på plats som kan se till att arbetet fortlöper utan större förseningar. För 

det andra är Indpro ett relativt litet företag där ledningen har personlig relation till alla och där 

”frihet  under  ansvar”  kan  fungera.   I  ett  företag  med  många  flera  anställda  kan  denna  typ  av  

personalpolitik lätt urarta i tygellöshet då man riskerar att tappa överskådligheten. 

 

5.2.2 Kultur och utbildning 
I Hills teori om utbildningens roll för ett lands kultur (se punkt 3.2.2), betonas vikten av ett 

lands tillgång till högutbildad eller kompetent arbetskraft som en absolut förutsättning för 

tillväxt och välstånd. Enligt Hill fungerar det som en nations attraktionskraft, vilket lockar till 

sig utländska investeringar. I analysen som följer nedan ligger fokus inte bara på tillgången av 

kompetent personal utan även på hur denna kompetens tillämpas i praktiken och hur det 

påverkar arbetsprocesserna utifrån den erhållna informationen från våra intervjuer. 

 

Det som framkom i våra intervjuer med Laila Duràn (Duran Textiles) och Quamrul Huda 

(JMQ Sarees), var att trots att indierna var mycket kompetenta i sina områden kunde de inte 

tillämpa kunskapen på ett effektivt sätt. Laila Duràn upplevde att de indiska medarbetarna 

kvalitetsmässigt kunde utföra arbete på en mycket hög nivå, men att de inte vara tillräkligt 

lyhörda för hennes önskemål, speciellt när beställningen var avvikande från en 

textilbeställning av standardtyp. En möjlig förklaring kan vara att skolundervisningen i 

Indien, som präglas av kollektivistisk kultur, inte uppmanar till individualistiskt tänkande och 

beslutstagande. Om man inte är bekant med denna aspekt av den indiska kulturen kan 

indiernas kompetens misstolkas som bristfällig. Laila Duràn löste detta genom att vara 
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överdrivet specifik och tydlig i sina beställningar.  Duran Textiles upptäckte också att 

indiernas förmåga att arbeta på ett strukturerat sätt var undermåligt och lösningen blev att 

utveckla en personlig relation till en högre uppsatt person inom fabriken som hade till uppgift 

att delegera vidare beställningar till fabriksarbetarna och via den personen följa 

produktionsprocessen på nära håll. 

 

JMQ Sarees upplevde också att de indiska fabrikerna hade hög kompetens för att utföra 

arbetet men bristande kunskaper gällande arbetsmetodik, vilket vi också tolkar som en följd 

av hur skolutbildningen i Indien ser ut. Detta har också en nära koppling till hur maktdistans 

och skolundervisning förhåller sig till varandra i Indien, vilket vi kommer att diskutera 

närmare i kapitlet om Hofstedes maktdistansindex.  

 

Även de intervjuade från Indpro upplevde initialt att de indiska programmerarna stundtals 

hade det svårt att omvandla teoretisk kunskap till praktisk färdighet på ett tillfredställande 

sätt. För att åtgärda detta har Indpro svenska utvecklare och projektledare på plats i Indien 

som hela tiden vägleder och övervakar arbetet. Dessutom ligger det i företagets 

personalpolitik   att   ständig   uppmana   medarbetarna   att   ta   egna   initiativ   och   tänka   ”utanför  

ramarna”   och   att   våga göra fel. På det sättet har Indpro lyckats att kombinera svensk och 

indisk expertis och därmed optimera tillgången till hög kompetens i företaget. 

 

Jämfört med Duràn Textiles, JMQ Sarees och Indpro har Swedasia Travels annorlunda 

förutsättningar. Produkterna skiljer sig från de ovanstående fallföretagen då Swedasia Travels 

produkter består av upplevelser som företagets svenska personal själva tillhandahåller. 

Indierna, enligt Swedasia Travels VD, har mycket goda kunskaper om den specifika regionen 

där de bor, men otillräckliga om landet generellt. Där kan Kjell Borneland komplettera och 

bidra med sina gedigna kunskaper om landet i dess helhet. 

 

5.2.3 Förhandlingar i Indien 
Samtliga intervjuade anser att en förhandlingsprocess i Indien är mycket mer tidskrävande än 

förväntat. Den invecklade byråkratin är en tänkbar förklaring. En annan faktor som kan bidra 

till detta kan vara att tidsuppfattningen i Indien är mer flexibel jämfört med den i Sverige. 

Dessutom inleder inte indiska företagare affärsförhandlingar innan de har skapat en personlig 

relation till den motsatta partnern, vilket kan förlänga en förhandlingsprocess med flera dagar. 
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Detta kan även kopplas till Halls teori (se punkt 3.3.2), att man i lågkontextländer, som t.ex. 

Sverige, strävar efter effektivitet oavsett vad ärendet gäller, något som inte är lika aktuellt för 

högkontextkulturer som Indien. 

 

Vi tolkar och definierar de ovan nämnda faktorerna som yttre förklaringar till varför en 

förhandlingsprocess kan upplevas som tidskrävande. Den egentliga och mer intressanta 

anledningen, enligt oss, till den speciella förhandlingsprocessen i Indien är att indiska 

affärsmän sätter mycket större värde på den personliga relationen med en affärspartner, för att 

de anser det som en viktig utgångspunkt för en långvarig affärsrelation.   

 

Alla de intervjuade personerna nämnde vid flera tillfällen vikten av en bra personlig relation 

med en indisk samarbetspartner för affärer i det långa loppet. Därmed anser vi att förståelsen 

av dynamiken bakom den långa förhandlingsprocessen och vad det innebär i relation till ett 

fortsatt effektivt och fungerande affärssamarbete är vitalt för företag som har intresse i den 

indiska marknaden. 

 
5.2.4 Hofstedes kulturdimensioner 
Hofstede beskriver olika dimensioner i sina undersökningar för att identifiera kulturella 

skillnader mellan olika nationer och länder. Den första dimensionen som vi presenterade i 

teorikapitlet (se punkt 3.2.4) innefattar en kulturs förhållande till maktdistanser i ett land, 

d.v.s. hur representanter av en viss kultur behandlar ojämlikheterna i samhället. I ett land som 

Indien som karaktäriseras av hög MDI (maktdistanspoäng) är den sociala ordningen i 

samhället tydligt strukturerad och varje individ har en bestämd plats i samhället. En högre 

auktoriserad individ, vare sig en lärare, en förälder eller en chef på jobbet utmanas och 

ifrågasätts inte. Detta bekräftades i intervjuerna av alla våra fyra företag. Enligt samma 

undersökning (se punkt 3.2.4) är Sverige ett land som präglas av lågt MDI, d.v.s. man föredrar 

konsultation och öppen diskussion och ett ömsesidigt beroende mellan chef och underordnad.  

 

Denna skillnad indikerade för oss att vi kunde förvänta oss kulturella olikheter och kollisioner 

i denna aspekt. En svensk, som oftast är van vid platta hierarkiska strukturer på arbetsplatsen, 

kan uppleva indiernas rädsla att ifrågasätta chefers beslut och brist på initiativtagande som 

irriterande och hämmande. En faktor, som enligt vår egen tolkning, reducerar den höga 

maktdistansen i samarbetet med indiska partners, är skapandet av känslan av vänskap och tillit 
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mellan de olika parterna. Ju bättre vänskapsrelationerna mellan chef – anställd är, desto mer 

proaktiva blir indierna i sitt arbete. Vår tolkning av empirin är att de intervjuade medvetet 

eller omedvetet försökte minska känslan och graden av ojämlikhet på arbetsplatsen i Indien 

genom att utveckla en vänskapsrelation med de indiska aktörerna. Det är något som kräver 

daglig kontakt, frekventa resor till Indien och mycket tålamod. 

 

Den andra dimensionen Hofstede använder sig av vid beskrivning av de kulturella 

skillnaderna, är graden av kollektivistisk orientering i ett samhälle (se punkt 3.2.5). De länder 

som har en mer kollektivistisk orientering, som Indien, präglas av en kultur där gruppen står i 

centrum istället för individen och där lojalitet mot gruppen värderas högt. Även vad gäller 

denna dimension förväntade vi oss kulturella olikheter med tanke på att Sverige, enligt 

Hofstedes undersökning, är ett land präglat av en individualistisk kultur. Detta innebär att 

uppriktighet och ärlighet i relationerna mellan individerna värderas högt och 

sammandrabbningar på jobbet anses vara en del av arbetsprocessen och dynamiken. 

 

Återigen upptäckte vi att den empiriska informationen bekräftar och stöder våra 

förväntningar, baserat på de valda teorierna. Alla de intervjuade företagen nämner flera 

gånger vikten av att kunna tolka indiernas svar korrekt för att undvika stora missförstånd.  

Svenska företag måste vara extremt tydliga när de gör affärer med indiska affärsmän och 

måste dessutom försäkra sig genom att dubbel- och trippelkolla att de indiska aktörerna har 

uppfattat innebörden av arbetsuppgifterna.  Ett  ”ja”  kan  helt  och  hållet  vara  ett  hövlighetssvar.  

För svenska företag, som är vana vid tydliga och klara svar kan detta te sig högst förvirrande 

om man inte känner att Indien präglas av en kollektivistisk kultur. Att kunna tolka indiska 

aktörers svar på rätt sätt är nästan avgörande för lyckade affärer i Indien.  

 

Indpro har löst detta genom att ge sina anställda mycket frihet under ansvar. Quamrul Huda 

på JMQ Sarees upplever indiernas kollektivism och grupptänkande som mycket störande och 

negativ för arbetsprocesserna då det saknas en beslutsfattande figur och en noggrann 

planering vid utförandet av arbetet. Duràn Textiles har uppmärksammat att indier har en 

speciell relation till familj och släkt, en aspekt som de räknar med i sin arbetsplanering. Kjell 

Borneland på Swedasia Travels lyfter fram den positiva sidan av den indiska kollektivistiska 

tillhörigheten genom att uppmärksamma oss om indierna lojalitet som arbetspartners. 
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Något som vi upptäckte när vi analyserade informationen från våra intervjuer var att det inte 

fanns ett enkelt regelverk som talar om för en hur ett utländsk företagare ska tolka indiernas 

svar eller familjerelationer. Det är något som företag lär sig i arbetsprocessen och som kräver 

både tid, energi och engagemang från den svenska ledningen. 

 

Den tredje dimensionen som Hofstede tagit fram kallar han för osäkerhetsundvikande (se 

punkt 3.2.6), vilket beskriver huruvida representanterna av en kultur känner sig hotade av 

osäkra eller okända situationer. Länder med låg grad av osäkerhetsundvikande index, som 

exempelvis Sverige, är villiga att ta risker och hantera osäkra situationer på ett effektivt sätt 

utan tydliga regler. Motivationen att lära, förändra och anpassa sig är hög och ledande i dessa 

länder. Indien däremot, är ett land med högre osäkerhetsundvikandeindex jämfört med 

Sverige, vilket betyder att de inte är lika villiga att utsätta sig för risker och osäkerheter utan 

behöver relativ tydliga direktiv och regler för att kunna lösa problem. Det empiriska 

materialet bekräftar även denna teori. Både Pavel Siddique och Tom Bergström på Indpro 

beskriver en indisk medarbetare som osäker när det gäller att lösa ett problem utanför 

regelverkets ramar. Indpros lösning är en personalpolitik som bygger på att skapa förtroende 

mellan chefer och anställda för att på det sättet uppmana personalen till kreativitet och 

självständighet gällande problemlösning. Dessutom är den svenska ledningen i dagsläget 

extrem tydlig med arbetsuppgifterna och försäkrar sig alltid noga om att de anställda förstår 

vad uppgiften går ut på, samt att de verkligen klarar av att genomföra det. 

 

På samma sätt som Indpro, är alla andra fallföretag i dagsläget extremt tydliga i sina 

förfrågningar, och företagen själva ser till att följa upp arbetsprocessen på egen hand, eller via 

en kontaktperson i Indien som de har etablerat en bra relation med. 

 

5.3 Kommunikation 
Språket, enligt Rugman & Collins kommunikationsteori (se punkt 3.3.3), är den i särklass 

viktigaste faktorn för att förstå den övergripande kulturen och de värderingar, 

trosuppfattningar och attityder som råder i ett specifikt land. I Indien talas en mängd olika 

officiella språk, däribland engelska. Det engelska språket, tillsammans med hindi, är dessutom 

rådande inom den indiska affärsvärlden, vilket gör det lättare för utländska företag att bedriva 

affärsverksamhet i landet, vilket även styrktes av våra intervjuade personer. Enligt Hollensen 

och Halls kommunikationsteori (se punkt 3.3.2 och 3.3.3), innehåller kommunikationen i 
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högkontextkulturer, som t.ex. Indien, kroppsspråk i en mycket högre grad än vad den gör i en 

lågkontextkultur. Enkla svar från indiernas sida som ”Ja”   eller   ”Nej”,   skall   inte tolkas 

bokstavligt. Många gånger säger de indiska aktörerna det som de tror att motparten förväntar 

sig, för att inte verka ohövliga. 

 

För att komma till rätta med eventuella missförstånd, bör en utländsk person således ställa 

kontroll- och följdfrågor till en indier, för att försäkra sig om att denne verkligen förstår 

frågan eller att man själv har uppfattat svaret korrekt. Indpro har t.ex. minimerat möjligheten 

till att fel uppstår på grund av missförstånd genom att alltid ha svensk personal på plats i 

Indien, som på ett pedagogiskt sätt vägleder personalen och produktionsprocessen utifrån 

kundernas beställningar. För Duràn Textiles och JMQ Sarees, som oftast kommunicerar på 

distans med sina arbetspartner, är det väldigt viktigt att ha frekvent kommunikation och 

noggrant specificerade beställningar. Kjell Borneland på Swedasia Travels påpekar också att 

svenska företag lätt kan missförstå indiska samarbetspartners om man inte har lärt sig tolka 

deras svar på rätt sätt. Då Kjell Borneland är verksam i Indien, har han alltså en närhet till 

personalen och arbetsplatsen precis som Indpro, och är därmed inte beroende av 

distanskommunikation på samma sätt som Duràn Textiles och JMQ Sarees. Det finns ingen 

enkel regel som man kan följa i sin kommunikation med indiska samarbetspartner, utan det 

gäller att vara uppmärksam, tydlig, lyhörd och tillbringa mycket tid i Indien för att lära sig 

tolka dessa oskrivna regler som präglar kommunikationen. 

 

En annan parameter som karaktäriserar hög- respektive lågkontextkultur är tidsuppfattningen. 

Dessutom upptäckte vi att skillnaderna i tidsuppfattningen i form av punktlighet och 

effektivitet skapade problematiska situationer för våra fallföretag. Fabrikerna kan skjuta upp 

en beställning för att sedan hantera den när det passar dem. Det verkar vara viktigare att inte 

avvisa en förfrågan om ett uppdrag än att leverera produkten inom den stipulerade tiden. Även 

Swedasia Travels menar att ”tid” i Indien har en annorlunda innebörd än den i Sverige och att 

dyka upp på ett möte långt senare än avtalad tid anses vara fullt normalt och acceptabelt. 

 

Enligt oss kan en möjlig förklaring till denna diffusa tidsuppfattning vara den allmänt dåliga 

infrastrukturen i landet, vilket ofta gör att det kan vara svårt att planera en resa lika punktligt 

som t.ex. i Sverige. Indien är även ett extremt tätbefolkat land, vilket också försvårar 

framkomligheten och förflyttningen inom landet. Detta skulle kunna vara en alternativ 
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förklaring till fallföretagens negativa upplevelser gällande leveransförseningar från indiernas 

sida. 

 

Alla våra intervjuade kommer från en lågkontextkultur där tid är en dyrbar vara och 

punklighet värderas högt. I sitt samarbete med Indien har de varit tvungna att anamma ett mer 

flexibelt sätt att driva sina verksamheter, vilket har visat sig vara högst nödvändigt för ett 

lyckat samarbete. Att våra fallföretag är relativt små företag som har platta hierarkiska 

strukturer och som styrs av energiska entreprenörer som brinner för sin idé, har enligt oss 

gjort det lättare att anpassa sig till en högkontextkultur. 
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6. Resultat och slutsatser 
 

6.1 Bornglobal som fenomen 
Vår undersökning visar att svenska bornglobalföretag väljer att expandera globalt, drivna av 

sin verksamhets natur och inte av marknadernas geografiska fördelning. De yttre faktorerna 

som underlättar en sådan typ av expansion är den befintliga IT-teknologin och de nya 

kommunikationskanalerna som gör det möjligt att utbyta information med hela världen i 

realtid. De inre faktorerna är entreprenörens och grundarens tidigare erfarenhet av 

internationell företagsverksamhet och dennes affärsnätverk från tidigare verksamhet. 

 

Enligt vår analys har grundaren av ett bornglobalföretag nyckelrollen inte bara för företagets 

initiala etablering genom att komma upp med själva affärsidén och anskaffa startkapital på 

egen hand, men även för dess vidare utveckling och koordinering med sina samarbetspartners 

och medarbetare.  

 

Faktorer som är signifikanta för en vidare och lyckad utveckling av ett bornglobalföretag är 

grundarens förmåga att hitta de rätta distributionskanalerna och den rätta kompetensen i form 

av kvalificerad personal, dennes starka drivkraft och tro på affärsidén, samt dennes förmåga 

att anpassa sig till främmande kulturer och förmågan att etablera en välfungerande 

kommunikation på global nivå. Företagets produkter är unika, geniala och nyskapande. De är 

också revolutionerande och erbjuder nya sätt att göra saker på.   Företaget har goda relationer 

i branschen som kan ge stöd och insikt i alla områden där det saknar sakkunskap. All personal 

är mycket engagerad i företaget och ivrig att få det att lyckas. Något som vi också anser är en 

viktig parameter, men som vissa av våra fallföretag saknar enligt vår analys, är att ett 

bornglobalföretag har starka relationer med nyckelpersoner från (stora), framgångsrika 

organisationer. 

 

6.2 Bornglobals i mötet med den indiska kulturen 
Vår undersökning visar att kultur är ett flerdimensionellt fenomen som svenska 

bornglobalföretag måste ta hänsyn till i samarbetet med indiska aktörer. Samtidigt är kultur ett 

svårdefinierat begrepp vilket kan bidra till att problem och missförstånd när ett 

bornglobalföretag väljer att expandera internationellt.  
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Analysen av empirin visade att religiösa högtider i Indien är kritiska för planering av 

verksamheten. Undersökningen visar att våra fallföretag har tagit hänsyn till detta, och att de 

som har beredskap för det, inte blir lika påverkade av denna faktor i sin dagliga verksamhet. 

En viktig aspekt i hanteringen av de religiösa högtiderna i Indien är att lära sig visa förståelse 

och ta hänsyn till detta i sin verksamhetsplanering. Ett bornglobalföretag är vanligtvis en 

relativ liten organisation som är flexibel i sitt beslutstagande och har bra överblick över sin 

personal och processhantering. Det anser vi bidrar till att en sådan anpassning är möjlig. 

Denna studie har inte fokuserat kring de ekonomiska och politiska faktorerna nämnvärt. Med 

tanke på att Indien är ett land med ett komplicerat byråkratiskt system, finns det utrymme för 

vidare studier även inom detta område. Hur kan t.ex. västerländska företagsetableringar i 

Indien effektiviseras med utgångspunkt i den indiska politiken? 

 

När svenska bornglobalföretag samarbetar med indisk personal är det viktigt att ha i åtanke att 

indierna är mycket duktiga medarbetare, som besitter mycket kunskap, men som i allmänhet 

saknar färdigheter att kunna använda sina teoretiska kunskaper i praktiken på ett flexibelt och 

kreativt sätt. De behöver en mycket nära vägledning och väldefinierade samt konkreta 

uppgifter. Vår analys visar att bättre vänskapsrelationerna mellan chef och anställda leder till 

mer proaktivt och engagerad personal, samt det minskar graden av ojämlikhet.  

 

Återigen möjliggörs detta av det faktum att bornglobalföretag ofta är små organisationer där 

det finns utrymme för personliga relationer på arbetsplatsen och där grundaren ofta är en 

person som är öppen för andra kulturer och alternativa sätt att handskas med problem. I och 

med detta, vore det intressant att göra en likartad undersökning där fokus ligger på stora 

internationella företag. Stora företag har vanligtvis bättre finansiella möjligheter och stabilare 

interna strukturer och rutiner. Därmed skulle det vara intressant att undersöka om detta 

påverkar hanteringen av kulturella problem och hinder på ett annorlunda sätt jämfört med 

mindre företag. 

 

En annan aspekt som är viktig vid samarbeten med indier rör affärsrelationerna och det första 

mötet med de indiska aktörerna, d.v.s. den initiala affärsförhandlingen. Indiska aktörer strävar 

efter att lära känna sin affärspartner först och främst som en individ, och som representant av 

en annan kultur. Att våra bornglobalföretag har sin grundare som frontfigur, oftast en 

karismatisk person med klara visioner och mål, anser vi är en positiv och avgörande faktor vid 
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det första affärsmötet med indier. Detta bör fungera som en styrka för hela företaget och en 

förutsättning för fortsatta goda relationer i framtiden. 

 

En annan kulturell aspekt som vi undersökte i vårt arbete var hur bornglobalföretag hanterade 

den indiska kollektivistiska kulturen. Resultatet vi kom fram till var att våra fallföretag 

upplevde avsaknaden av en beslutstagande person på arbetsplatsen som hämmande och att 

svenska bornglobalföretag måste vara väl införstådda i de indiska aktörernas relation till 

familjen och gruppen de tillhör, samt visa respekt för detta.  

 

Vidare undersökte vi den så kallade osäkerhetsundvikande nivån i Indien. Vår analys visade 

att de indiska aktörerna inte är villiga att utsätta sig för stora risker och osäkerhet på 

arbetsplatsen och att en indisk anställd behöver relativ tydliga regler och direktiv för att lösa 

problem. Därmed vore det även intressant att undersöka den kulturella problematiken i Indien 

från de indiska företagens perspektiv. Vad anser indiska företag om västerländsk och svensk 

kultur? Hur kan västerländska företag effektivisera kommunikationen och samarbetet utifrån 

indiska aktörers synvinkel? 

 

Den sista aspekten vi undersökte och analyserade var kommunikationen i Indien. Vår analys 

visade att den sker på två nivåer: den verbala och den icke-verbala nivån. Den icke-verbala 

kommunikationen är den som är svårare att tyda och den som används i Indien i mycket större 

utsträckning jämfört med i Sverige. Vår undersökning visar att förståelsen av det som 

kommuniceras via kroppsspråket är viktigt för att man ska uppnå en fungerande 

kommunikation och en helhetsbild av budskapet. 

 

Den verbala kommunikationen underlättas av det faktum att engelska är ett officiellt språk i 

Indien och att man lätt kan kommunicera på långt avstånd tack vare möjligheterna som 

Internet ger. Trots det försvårades kommunikationen av det faktum att det saknades en 

gemensam förståelse på en konceptuell nivå mellan de indiska och de svenska företagen. 

Indien är ett land som består av en enorm mångfald p.g.a. de många olika språk och religioner 

som talas och praktiseras i landet, men också p.g.a. sin geografiska storlek. Därför vore det 

även intressant att mer ingående studera ifall det förekommer kulturella och kommunikativa 

skillnader mellan Indiens olika geografiska regioner, och hur dessa ter sig.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Frågeformulär 

I Bakgrundsinformation  

1. Vad hade ni för tidigare erfarenhet av den indiska marknaden innan ni startade upp företaget? (känna till 
landet, ha redan etablerat kontaktnät i Indien) 

2. Hur finansierade ni verksamheten i början? 
3. Vilka är nyckelpersonerna inom företaget (i både Sverige och Indien)? 
4. I vilken stad i Indien startade ni verksamheten? 

 

II Personal och kultur 

5. Hur upprättade ni kontakt med era indiska partners? Vad använder ni för språk? 
6. Hur blev ni bemötta av indierna? 
7. Märkte ni av några kulturella skillnader som ett svenskt företag i Indien när ni försökte tillämpa ert 

arbetssätt? Vilka kulturella skillnader var av största betydelse? 
8. Hur upplevde ni hierarkistrukturen på arbetsplatsen eller generellt i Indien? 
9. Hur upplever ni kunskapsnivån i Indien (baserat på ert samarbete med indierna hittills)? 

 

III Kommunikation – verbal och icke-verbal 

10. Vilka kommunikationssvårigheter upplevde ni i Indien? Kunde man kommunicera fritt på engelska med 
alla? 

11. Vilken inverkan har religiösa högtider i Indien haft på er verksamhet? 
12. Hur pass benägna är indierna att ifrågasätta ett beslut? 
13. Hur pass pro-aktiva är de? 
14. Upplever du att du fick några fördelar för att du är bekant med den indiska kulturen sedan tidigare?  
15. Hur viktig är kroppsspråket i Indien som ett kommunikationsmedel jämfört med Sverige? 
16. Idag kommunicerar man med varandra väldigt mycket via e-post eller telefon? I denna typ av 

kommunikation kan man inte använda sig av kroppsspråket? Hur påverkat detta kommunikationen mellan er 
och indierna?  
 

IV Byråkrati, politik, infrastruktur 

17. Hur upplever du byråkratin i Indien jämfört med i Sverige?  
18. Hur insatta var ni i den indiska politiken innan ni inledde samarbete med Indien? Hur upplever ni det 

politiska läget idag? (d.v.s. hur påverkar detta er verksamhet) 
19. Hur har infrastrukturen i Indien påverkat er verksamhet? 

 

V Annat 

20. Om ni skulle välja några av de största svårigheterna ni har upplevt i er Indien och i mötet med den Indiska 
kulturen, vilka skulle det vara? 

21. Fanns det något i ert samarbete med era indiska medarbetare/samarbetspartners som var mycket lättare än 
vad ni hade förväntat er? 

22. Finns det något annat som du vill berätta om som du anser viktigt i detta sammanhang som vi inte tagit 
hänsyn till? 

TACK! 


