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Sammanfattning 

 

Strukturella reformer har förvandlat Latinamerikas ekonomier från att vara stängda och 

statsdominerade till att bli mer marknadsorienterade och öppna för resten utav världen. Grundat på 

den politiska utvecklingen och den ekonomiska tillväxten blir marknaden mer stabil och utgör stora 

möjligheter för företag som vill satsa utomlands. Men med inträdet på en främmande marknad 

kommer kulturella utmaningar som kan ställa till problem om man inte ger dem tillräcklig 

uppmärksamhet. 

 

Studiens syfte är att undersöka och beskriva de kulturella skillnaderna som kommer till uttryck när 

svenska företag är verksamma på den latinamerikanska marknaden och hur de hanterar dessa. De 

teorier som ligger till grund för analysen handlar om kulturdimensioner, psykisk distans, 

internationaliseringsprocessen och kulturell träning. 

 

Studien är genomförd med en kvalitativ ansats. Det utfördes 11 semistrukturerade intervjuer med 

representanter från företag som är verksamma på den mexikanska marknaden, och det är individens 

erfarenheter på denna som ligger till grund för studiens analys och slutsatser. 

 

Studien finner att de största kulturella skillnaderna som svenska företag upplever på den 

mexikanska marknaden är att det finns en större maktdistans och en striktare hierarki. Den 

mexikanska affärskulturen är relationsbaserad, något som kan vara en hög barriär för svenska 

företag vid ett inträde på marknaden. Tidsuppfattningen är en kulturell skillnad som kan göra att 

svenska representanter kan känna en frustration, då man i Mexiko har en långsiktig orientering och 

inte använder tid som mått som man i Sverige gör. Den mexikanska affärskulturen har en maskulin 

orientering vilket innebär att arbete och pengar prioriteras framför familj och fritid. Svenska företag 

hanterar de kulturella skillnaderna bland annat med att etablera ett lokalt bolag eller att anlita en 

agent för att ta hand om verksamheten åt dem. 

 

Nyckelord: Internationella affärsrelationer, Kulturdimensioner, Mexiko, 

Internationaliseringsprocessen, Expatriates, Kulturell träning, Psykiskt avstånd 
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Abstract 

 

Due to structural reforms, the economies of Latin America have changed: From being restricted to 

their own countries, meaning that other countries have not had much possibility to do business with 

them and addition to this being dominated by the state, the economies of Latin America are now 

more open and market-oriented. Based on the political development and economic growth the 

market is now becoming more stable. The Latin American market represents great possibilities for 

companies that want to expand their business abroad, but together with the entry on an unknown, 

foreign market come cultural challenges that may cause problems if they are not given enough 

attention. 

 

This study's purpose is to examine and to describe the cultural differences that appear when 

Swedish companies operate on the Latin American market, and how they handle them. The theories 

that form the basis for the analysis are theories about cultural dimensions, psychic distance, the 

process of internationalization and cultural training. 

 

The study is conducted by eleven semi-structured interviews with representatives from companies 

that are active on the Mexican market, and it is their individual experiences of the market that form 

the basis for the study’s analysis and conclusions. 

 

The conclusion of the study is that the biggest cultural differences that appear when Swedish 

companies operate on the Mexican market are the higher level of power distance and the more rigid 

hierarchy on the Mexican market. The business in Mexico is relationship based, something 

which can create a barrier for the Swedish companies when they enter the market. The Mexican 

perception of time can lead to frustration as the Mexican business culture has a long-term-

orientation, and time is usually not being used as a measurement in the same way as in Sweden. The 

Mexican business culture also has a masculine orientation which involves that work and money are 

given a priority above spare time and family. The companies handle the cultural differences, for 

instance, by establishing a local subsidiary or by turning to an agent who can take charge of their 

business on the market.  

 

 

Key words: International business relations, Cultural dimensions, Mexico, the process of 

Internationalization, Expatriate, Cultural training, Psychic distance. 
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"#!$%&'(%)%*!
Kapitlet inleds med bakgrund och problemformulering. Vidare presenteras 
undersökningsproblemet och studiens syfte. Detta följs av studiens avgränsningar och  definitioner 
av kapitlets centrala begrepp. Kapitlet avslutas med en presentation av studiens disposition. 

 

"#"!+,-*./%(!

I Multinational management definierar Cullen och Parboteeah begreppet globalisering som den 

världsomspännande trend som för världens ekonomier samman och gör dem gränslösa. Företag är 

inte längre bundna till enbart sin hemmamarknad, utan kan bedriva sin verksamhet vart som helst i 

världen.1 Det finns skilda åsikter om globaliseringens effekter. Vissa anser att globaliseringen är 

välgörande för världsekonomin genom att bidra till lägre priser i många länder då multinationella 

företag blir mer effektiva.2 En annan aspekt av globaliseringen är att alla världens ekonomier inte 

har möjlighet att dra nytta av globaliseringens fördelar och att delta på jämlik plattform. Vissa 

menar att globaliseringen har bidragit till att klyftan mellan rika och fattiga länder har blivit större.3 

Globaliseringen har även andra oroande effekter, såsom brist på naturresurser och miljöförstöring, 

vilket leder till att världens ekonomier blir beroende av varandra. När de ekonomiska 

landsgränsarna försvinner, blir alla mer sårbara för till exempel terrorism, krig och ekonomiska 

kriser.4 Cullen och Parboteeah omtalar länder som till exempel Mexiko, Brasilien, Kina, Indien och 

Syd Korea som "emerging markets", som översatt till svenska är ”växande marknader”. Detta är 

länder i vilka globaliseringen har lett till förbättrade förutsättningar för tillväxt genom ökade 

jobbmöjligheter och bättre tillgång till teknologi.5  Experter räknar med att medelklassen i dessa 

länder kommer att öka till 800 miljoner människor med mer än 1 triljon dollar att spendera varje år, 

och det anses att dessa kommer att ha ett mer komfortabelt liv med möjligheten att kunna köpa och 

nyttja produkter från USA, Västeuropa och Japan.6  Växande marknader utgör stora möjligheter för 

multinationella företag och framtida export7, exempelvis i Latinamerika som nu upplever en 

ekonomisk tillväxt och en politisk utveckling som gör att den latinamerikanska marknaden blir mer 

stabil och därmed mer attraktiv för utländska aktörer, där ibland svenska.8   

 

Sverige och svenska produkter har ett gott rykte i Latinamerika som länge varit en god 

avsättningsmarknad för svenska företag. Exempel på svenska bolag som länge funnits på 
                                                
1   Cullen & Parboteeah (2008) 
2       Ibid 
3   Ibid 
4   Ibid 
5   Ibid 
6   Ibid 
7   Ibid 
8   Regeringskansliet; Utrikesdepartementet; Exportrådet (2010) 
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kontinenten är Ericsson, Volvo, Scania, ABB och Electrolux. 2010 visade den svenska exporten till 

Latinamerika en ökning på 12%, då främst till Brasilien, Venezuela och Peru.9 

 

Sverige är i förhållande till världens länder ett litet land med en liten hemmamarknad och är därför 

mycket beroende av utrikeshandel. Under de senaste 15 åren har Sveriges utrikeshandel vuxit med 

6%  per år och ca 50% av BNP  motsvaras idag av den svenska exporten. För att ge perspektiv på 

dessa siffror kan man jämföra med USA som har en stor hemmamarknad där ca 12% av BNP utgörs 

av exporthandeln.10 För att överleva måste många svenska företag överväga en internationalisering 

redan vid uppstarten av verksamheten, detta för att konkurrenskraftig stordrift ska bli möjlig, medan 

amerikanska företag kan bygga upp internationell konkurrenskraft på sin stora hemmamarknad 

innan de etablerar sig utomlands.11  

 

"#0!1.23&'452.4/&'.)%*!

Marshall McLuhan, skrev i sin bok War and peace in the global village från 1968 att världen är på 

väg att krympa och till slut kommer att bli homogen. Han menade att runt år 2000 skulle alla 

människor se likadana ut och bete sig på samma sätt.12 Trots att det ofta talas om att utvecklingen 

går åt det här hållet finns det studier och praktiska exempel, som visar att det finns väsentliga 

skillnader i sättet att göra affärer samt hur man leder och organiserar verksamheter i olika länder.13 

Enligt en artikel skriven av Daniel Altman publicerad i International Herald Tribune, bör man 

förvänta sig kulturkrockar om man korsar landsgränser i samband med handel, förvärvningar, joint 

venture eller etablering av dotterbolag.14 Han skriver att även om man anser att globalisering och 

internationalisering resulterar i en slags standardiserad företagskultur, finns det fortfarande 

kulturkrockar, och han menar att de ökar i omfattning. Detta är med största sannolikhet en slutsats 

han drar grundat på att flera landsgränser öppnas och att internationellt samarbete och handel 

ständigt ökar, samtidigt som en otillräcklig hänsyn till kulturskillnadernas betydelse bidrar till att 

kulturkrockarna blir flera. Enligt Schneider och Barsoux är kulturella skillnader den största källan 

till svårigheter gällande integreringen av utländska förvärvningar, och i en undersökning svarade 35 

% av de tillfrågade europeiska cheferna att kulturella skillnader är det största problemet i utländska 

förvärvningar.15 

 

                                                
9   Regeringskansliet; Utrikesdepartementet; Exportrådet (2010) 
10      Näringslivets Ekonomifakta AB (2011) 
11   Johanson, Blomstermo, & Pahlberg (2002) 
12   Schneider & Barsoux (2003) 
13   Johanson, Blomstermo, & Pahlberg (2002) 
14    Altman (2009) 
15    Schneider & Barsoux (2003) 
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Av bakgrunden framgår det att den latinamerikanska marknaden utgör stora möjligheter för företag 

som vill satsa utomlands, huvudsakligen grundat på att den nu upplever en politisk utveckling och 

en ekonomisk tillväxt som gör den mer stabil. Enligt the Economic Commission for Latin America 

and the Caribbean (ECLAC) som ingår i FN, visar rapporter från 2010 att den latinamerikanska 

marknaden är den marknad i världen som har störst ökning i FDI (Foreign Direct Investment, se 

begreppsdefinitioner). Rapporterna visar på en ökning med 40% från 2009 till 2010, och estimerar 

att ökningen kommer att fortsätta med upp till 25% mellan 2010 och 2011. Enligt samma rapporter 

görs det flest utländska investeringar i Brasilien, följt av Mexiko och Chile.16 

 

Enligt Gwynne har strukturella reformer de senaste tjugo åren förvandlat Latinamerikas ekonomier 

från att vara stängda och statsdominerade till att bli mer marknadsorienterade och öppna för resten 

av världen.17 Latinamerika är på det sättet en ganska ”ny” marknad för många företag, också de 

svenska, samtidigt som det är en mycket attraktiv och lockande marknad. Med inträdet på en 

främmande marknad kommer kulturella utmaningar som kan ställa till problem om man inte ger 

dem tillräcklig uppmärksamhet. Enligt Schneider och Barsoux kan en negligering av den lokala 

kulturen få fatala konsekvenser, de exemplifierar detta med bland annat ett amerikanskt företags 

misslyckande på den engelska marknaden. Amerikanerna förstod inte vikten av den engelska 

tepausen och hur djupt rotad denna tradition är i den engelska kulturen. Misstaget den amerikanska 

managern gjorde var att försöka korta ned tepausen genom att installera en temaskin istället för att 

arbetarna själva skulle brygga teet. De högtidsaktliga tekopparna ersattes med små plastmuggar. 

Allt detta för att effektivisera, vilket upprörde engelsmännen. De engelska arbetarna bojkottade 

företaget på grund av detta kulturella missförstånd, och amerikanerna la till slut ned sin verksamhet 

i England.18 Detta är ett i raden av exempel på misslyckanden kopplade till kulturskillnader och 

dessa misslyckanden statuerar vikten av den hänsyn som är nödvändig att tas till kulturskillnader i 

samband med ett företags internationalisering. 

 

I och med ökningen av svenska företags verksamhet på den latinamerikanska marknaden, är det av 

intresse att titta närmare på vilka kulturella skillnader som eventuellt kan upplevas problematiska 

för företagen som är verksamma på denna marknad. 

 

!

                                                
16  ECLAC, United Nations (2011) 
17  Gwynne & Kay (2004) 
18  Schneider & Barsoux (2003) 
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"#6!7%('.89-%)%*8:.23&'4!

Vilka kulturella skillnader kommer till uttryck när svenska företag är verksamma på den 

latinamerikanska marknaden, och hur hanterar de eventuella problem kopplade till dessa? 

!

"#;!<=5>'!

Studiens syfte är att undersöka och beskriva vilka kulturella skillnader som kommer till uttryck när 

svenska företag är verksamma på den latinamerikanska marknaden och hur de hanterar dessa. 

 

"#?!@A*.B%8%)%*,.!!
Eftersom Latinamerika är ett stort kulturgeografiskt område som består av 21 nationer, ansåg 

författarna att det var nödvändigt att fokusera studien till ett land. Det fanns intentioner att samla in 

data från ytterligare ett land för att undersöka hur svenska företag upplevde kulturskillnaderna i 

respektive land och göra en jämförelse länderna emellan, men av tidsskäl var detta inte möjligt.  

Data kommer enbart att samlas in från företag som är verksamma på den mexikanska marknaden, 

då de svenska nettoinvesteringarna i Mexiko är de största i de spansktalande länderna i 

Latinamerika. Vidare avgränsas studien till enbart de företag som har en direkt kontakt med sin 

verksamhet i Mexiko. Svenska företag som inte har direkt kontakt är inte med i studien, då dessa 

inte är intressanta för studiens frågeställning, eftersom de inte har någon direkt relation med 

verksamheten i Mexiko och berörs därför inte av kulturskillnader länderna emellan. Ytterligare 

avgränsas studien till enskilda individers erfarenheter av de kulturella skillnaderna mellan den 

svenska och den mexikanska affärskulturen. 

 

"#C!+'*.'::!2DE!('5)%)>)2%'.!

Kultur  är de ”koder, föreställningar och värden som människor delar (mer eller mindre, medvetet 

eller omedvetet) och som de kommunicerar och bearbetar i socialt handlande”.19 

 

Latinamerika är ett kulturgeografiskt begrepp och kan definieras som ”de länder på den 

amerikanska kontinenten där de talar ett latinskt språk” (spanska, franska, eller portugisiska).20 

  

FDI (Foreign Direct Investment) är när ett multinationellt företag från ett land har en ägande eller 

                                                
19 Ehn & Löfgren (2001) 
20 Camacho, Masoliver, & Vidales (2009) 
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en delägande position i en verksamhet i ett annat land.21  

!

"#F!G)8:28)>)2%!

Nedan presenteras den fortsatta strukturen i denna uppsats. 

 

 
 
Figur 1: Disposition 

                                                
21 Cullen och Parboteeah (2008) 
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!

0#!H'>2(!
I kapitlet presenteras det vetenskapliga angreppssätt som ligger till grund för insamling av 

empiriskt material och de undersökningsmetoder som använts för att komma fram till slutsatserna. 

Kapitlet inleds med en presentation av det vetenskapliga synsätt och förhållningssätt, val av 

forskningsstrategi och val av forskningsdesign. Kapitlet fortsätter med val av urvalsmetod samt en 

presentation av intervjupersonerna. Vidare presenteras studiens genomförande och kapitlet 

avslutas med en diskussion kring studiens tillförlitlighet. 

!

0#"#!I,&!,A!4'>2(!

0#"#"!I'>'%8-,:&)*>!8=%8B>>!2DE!59.EJ&&%)%*88B>>!

Studien är en deskriptiv studie där syftet är att beskriva de kulturella skillnaderna som kommer till 

uttryck i de svensk-mexikanska affärsrelationerna. Studien utgår från ett aktörssynsätt där man 

lägger tonvikten på att verkligheten är en social konstruktion som påverkas av och påverkar 

människan.22 Beskrivningen av verkligheten som undersöks i denna studie är beroende av 

respondenternas erfarenheter och deras vilja att dela med sig av denna. Det vetenskapliga synsättet i 

denna studie har ett tolkningsperspektiv som avser att beskriva intervjupersonernas uppfattningar 

och tolkningar av den värld de fungerar i, för att sedan tolka dessa beskrivningar och sätta in dem i 

den teoretiska referensramen.23  

!

0#"#0!K2.8-%)%*88>.,>'*)!!

En kvantitativ ansats avser och lämpar sig bra för att beräkna, mäta och tolka resultatet av data men 

det är inte syftet med denna uppsats. För att besvara frågeställningarna utför vi en intervjustudie 

som kommer att ta utgångspunkt i en kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen som 

forskningsstrategi har valts med hänsyn till studiens karaktär som beskrivande av en mjuk 

verklighet med ett beskrivande och tolkande perspektiv av data. Denna forskningsstrategi ger 

utrymme för stor flexibilitet vilket i sig ger möjlighet att under tidens gång stöta på nya och 

intressanta teman för studiens syfte, vilka man kunde ha gått miste om med en annan 

forskningsstrategi. Den kvantitativa ansatsen har ofta för avsikt att göra statistiska generaliseringar. 

Den kvalitativa ansatsen passar bättre för denna studie där avsikten är att ge en möjlighet till 
                                                
22   Björklund & Paulsson (2007) 
23  Bryman & Bell (2005) 
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överförbarhet i andra sammanhang med hjälp av beskrivningar, begrepp, tolkningar och 

förklaringar utvecklade utifrån denna studie.24 

 

Studien har en abduktiv ansats då den växelvis använder både ett deduktivt och induktivt 

angreppssätt. Som utgångspunkt hade studien ett deduktivt angreppssätt där existerande teorier låg 

till grund för utformandet av forskningen. Insamlad data analyseras med koppling till de valda 

teorierna för att se hur väl de korresponderar, det vill säga om hypoteserna och teorin bekräftas eller 

förkastas av empirin. Ett induktivt angreppssätt har utvecklats under studiens gång då upptäckter i 

empirin lett till nya slutsatser.25 

!

0#"#6!K2.8-%)%*8('8)*%!

En intervjustudie ger utrymme för att använda fler än en metod och till skillnad från 

surveyundersökning erbjuder den en djupare förståelse för komplexiteten i den givna situationen. 

Den kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjuer erbjuder en intensiv och detaljerad 

granskning av undersökningstemat. Med detta som grund har studiens data inhämtats från 

semistrukturerade intervjuer.  

!

0#0!7.A,&!

Urvalet som har gjorts i denna studie är ett icke-sannolikhetsurval som kännetecknas av att de 

personer som ingår inte är slumpmässigt valda.26 Däremot har de personer som ingår i urvalet blivit 

medvetet utvalda, då det antogs att dessa hade erfarenheter som är relevanta och avgörande för 

undersökningstemat. 

 

Urvalet av intervjuobjekten har gjorts dels genom ett subjektivt urval och dels genom ett 

snöbollsurval. Till en början omfattade urvalet några få personer som vid ett subjektivt urval 

”handplockades” eftersom det var troligt att dessa skulle kunna bidra med värdefull data.27 För att 

utöka antalet personer i urvalet har snöbollseffekten använts. Det vill säga att urvalet därefter 

bestämdes genom en process där de intervjuade personerna har hänvisat till nästa person, som sedan 

har kontaktats och intervjuats. För att öka studiens anseende och trovärdighet har de subjektivt 

                                                
24  Johannesen & Tufte (2003) 
25 Bryman & Bell (2005) 
26 Denscombe (2009) 
27 Ibid 
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utvalda intervjupersonerna blivit använda som referenser vid kontakt av de nya personerna.28 

Antalet intervjupersoner stannade vid 11 stycken då dessa personer ansågs ge tillräcklig data för att 

svara på studiens frågor.29 Personerna har inte valts utifrån en viss bransch eller utifrån en viss 

position eller titel utan endast med kriteriet att de ska ha en inblick i eller praktisk erfarenhet av den 

mexikanska affärskulturen och kunna reflektera över den i kontrast till den svenska. 

Nedan presenteras urvalet i en tabell: 

 

Tabell 1: Översikt över urval 

*HIJKLMHLN/0 (OPHNQR/0 <KISNSKL/0 @PTQU/0

%RKQGK!2LHH_KNV! 1`XLNENWFKE! 3#F!%IHEMQQF! 7P_aKDEGJE!PNJCQ!

! 'NLPXLIb!2K`GDL! 2CICVKN! !

.GC!1IVOLQR! 1`XLNENWFKE! 3#F!BCIFKQHHKDNKEKNCNK!
7Ic_LQQHPNJCQb!
NKUKNKIH!%RKQGK!

! .CICHCNG! 1VKI!UcNKECVCNK! !

ACNQT/EEL!(ZFIKN! BCIFKQHDCRRCNKIb!2K`GDL! AOKU!
7Ic_LQQHPNJCQb!
NKUKNKIH!.GC!

! &GIICNXHb!2K`GDL! >+! !

dLOCI!'ZQQKIHeMNF! 1NGYHHLIb!2K`GDL! >+!
7Ic_LQQHPNJCQb!
NKUKNKIH!.GC!

BGQFC!3MNIHJKFKI! 1NGYHHLIb!2K`GDL!
3#F!YOKU!UcN!KI!OKQXFKHD!
f!KI!4<#CJF#!

7P_aKDEGJE!PNJCQ!

%FNGCIC!7LHC! %RKNGDCIHD!4<TUcNKECVb!2K`GDL! 3#F!&LIHPQE! 7P_aKDEGJE!PNJCQ!

%NEPNL!%NGCH!$CKg! 1NGYHHLIb!2K`GDL!
3#F!.NLaKYE!2CICVKNb!
7CQKH!f!RCNDKEGIV!

7Ic_LQQHPNJCQb!
NKUKNKIH!%FNGCIC!

<OLRCH!BLQRhJGHE! %$$b!7JKNGVK! 7KIGLN!.NLaKYE!2CICVKN! 7P_aKDEGJE!PNJCQ!

+CIGKQ!2C`!2CNEiIKg! %$$b!2K`GDL! .NLaKYE!2CICVKN!
7Ic_LQQHPNJCQb!
NKUKNKIH!<OLRCH!

7LUGK!$PHDCH! 3NGEGFHNKHLN! 3#F!+KHEGICEGLIHYOKUb!2K`GDL! 7P_aKDEGJE!PNJCQ!

BCIH!4HCYHLI! >GIV! 3GICIYGCQ!+GNKYELN! 7P_aKDEGJE!PNJCQ!

!

0#6!L'%2459.,%('!

För att söka svar på frågeställningarna har det utförts semistrukturerade intervjuer med personer 

inom urvalet. Innan intervjuerna sammanställdes det en intervjuguide med olika frågor och ämnen 

som önskades bli besvarade. Dessa delades in under passande rubriker för att få en struktur och 

överskådlighet för alla parter. Intervjupersonerna fick frågorna skickade till sig via e-post inför den 

                                                
28 Ibid 
29 Denscombe (2009) 
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kommande intervjun för att de skulle få en chans att förbereda sina svar och för att detta skulle 

kunna bidra till mer genomtänkta och reflekterande svar. Intervjuguiden låg till grund för 

intervjuerna, med en flexibel ordningsföljd som anpassades efter samtalets gång. Det som 

kännetecknar denna form av intervjuer är just att den är flexibel och låter den intervjuade tala mer 

utförligt om ämnena och utveckla sina idéer och synpunkter kring dessa.30 Intervjuerna har 

genomförts genom personliga intervjuer i lugna miljöer på respektive huvudkontor med undantag 

för en intervju som gjordes på ett kafé, två intervjuer över Skype och två telefonintervjuer med de 

intervjupersoner som befinner sig i Mexiko samt en intervju via e-post och uppföljning per telefon 

med en person i Västerås. Den personliga intervjun har föredragits och utförts i största möjliga mån 

då den ger en direkt kontakt. Även med anledning av att de uppfattningar och synpunkter som 

uttrycks kommer från enbart en person, till skillnad mot i gruppintervjuer, vilket gör det enkelt för 

forskaren att inringa speciella uppfattningar till vissa människor och kan lägga allt fokus på att sätta 

sig in i den enskilda personens idéer.31 Fördelar med intervjuerna som saknar visuell kontakt kan 

påvisas vara de, som Denscombe presenterar i samband med diskussionen kring intervjuer över 

Internet, som resulterar i den reducerade intervjuareffekten. Det förminskar den effekt som kultur 

och statusbringande faktorer kan ha på interaktionen såsom ålder och social klass. Kontakten blir 

mer opersonlig när man inte kan se varandra och känsliga ämnen kan eventuellt därmed besvaras 

med större enkelhet och mindre obehag. Intervjuerna har spelats in med hjälp utav författarnas 

mobiltelefoner med mycket bra ljudupptagningsförmåga. Intervjuerna över Skype har spelats in 

med hjälp utav inspelningsprogrammet Audio Hijack som sparas på datorn i samma stund. Dessa 

har sedan transkriberats och skrivits ut för att få en överskådlig blick över data och därefter 

bearbetats och analyserats.  

 

0#;!M)&&59.&)>&)*E'>!

0#;#"!H'>2(-.)>)-!

Kvalitativ forskning brukar bygga på intensiva studier av ett relativt litet antal fall, så även denna 

forskning, och den kritik som följer av detta är huruvida dessa fall är representativa och hur troligt 

det är att det man kom fram till i just dessa fall kommer att återfinnas i liknande fall i andra 

situationer. Det är en av kvalitativa forskare accepterad kritik som är viktig att rikta ljuset mot men 

de menar att kritiken föds ur ett statistiskt perspektiv och att inom kvalitativ forskning bör man 

angripa frågan på ett annat sätt. Istället för att prata om generaliserbarhet som baseras på en 

statistisk sannolikhet att resultatet från en forsknings insamlade data ska återfinnas i en annan, 

                                                
30  Denscombe (2009) 
31 Ibid 
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vilket i sig bygger på ett stort urval representativt för en bred population, är det bättre att prata om 

överförbarhet. Det är en föreställningsprocess som handlar om att bedöma i vilken utsträckning 

informationen från det studerade fallet går att applicera på andra jämförbara fall och man frågar sig 

i vilken mån fynden skulle kunna överföras till andra fall istället för i vilken mån det är sannolikt att 

fynden återfinns i andra fall.32 Medvetna om denna diskussion försöker författarna att tänka i termer 

av överförbarhet och med detta i bakhuvudet bearbeta data från intervjuerna i en analys och dra 

slutsatser. 

 

Objektiviteten i denna kvalitativa forskning kan vara bristfällig, precis som den i de flesta 

kvalitativa forskningar tenderar att vara.33 Eftersom den kvalitativa forskningen i sin natur är en 

tolkningsprocess kommer data alltid att vara beroende av den som gör tolkningen. De egna 

värderingarna och övertygelserna spelar en roll i analysprocessen.34 Ett försök att ta hänsyn till detta 

har gjorts i insamlandet av data i form av frågornas utformning i intervjuguiden som har formulerats 

på ett så öppet sätt som möjligt för att undvika att lägga orden i munnen på intervjupersonen. I 

analysen är det däremot svårt för forskarna att ställa sig utanför och med objektiva ögon tolka data. 

Eftersom denna studie handlar om kulturella skillnader mellan den kultur forskarna kommer ifrån 

och den främmande kulturen ansluter forskarna sig till synen på jagets inflätning i 

forskningsprocessen som en möjlig resurs snarare än en begränsning. Inom tolkningsperspektivet 

finns en betoning på förståelse av människors beteende istället för en förklaring av detta35 och med 

bakgrund i den kultur som i denna studie möter en främmande kultur kan forskarna ha möjlighet att 

förstå intervjupersonernas beskrivningar av kulturskillnaderna. Vi vill dock påpeka att det kan vara 

en tillgång i analysprocessen men det behöver reflekteras över och finnas en medvetenhet om dess 

brist på objektivitet i formulerandet av analysen. 

 

Två intervjuer har gjorts över Skype, en via e-post med en uppföljning per telefon och två per 

telefon. Skype-intervjuerna och telefonintervjuerna med anledning av det långa avståndet Sverige-

Mexiko och intervjun via e-post med uppföljning på telefon med anledning av att detta passade bäst 

för respondenten. Tillförlitligheten i dessa data kan diskuteras då man förlorar en del av känslan och 

den mänskliga direkta kontakten man får vid en fysisk intervju, viktiga ansiktsuttryck kan missas 

till exempel som visar på undran eller osäkerhet i en fråga vilket man i en personlig intervju kan 

reagera på och upprepa eller förtydliga innebörden av frågan.36 

 
                                                
32  Ibid 
33  Denscombe (2009) 
34  Ibid 
35  Bryman & Bell (2005) 
36  Ibid 
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Intervjupersonerna ingår i olika företag och branscher och är därmed färgade av den unika 

situationen de befinner sig inom och även den organisationskultur som råder. Detta kan ha 

betydelse för deras sätt att beskriva sin verklighet och i en jämförelse av deras beskrivningar i en 

analys bör detta tas hänsyn till innan slutsatser kan dras. Intervjupersonernas olika närhet till den 

mexikanska kulturen i arbetet och därmed deras olika stora erfarenheter av denna ger dem också 

olika trovärdighet vilket kan ge en snedvriden analys och bristfälliga slutsatser om man inte beaktar 

detta. 
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I kapitlet presenteras de teorier som anses relevanta för att kunna svara på studiens syfte och 

frågeställning. Kapitlet inleds med en presentation av kulturbegreppet, nationalkultur och Scheins 

kulturnivåer, och dessas betydning för utforskning av kulturer. Kapitlet fortsätter med en 

presentation av olika kulturdimensioner. Vidare presenteras teorier om 

internationaliseringsprocessen och teorier kring kulturell träning. Kapitlet avslutas med en 

presentation av hur teorierna kommer att användas i, och ligga till grund för den strukturella 

uppbyggnaden av empiri och analys, både i tekst och i form av en figur. 

!

6#"!N/&>/.!
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Ehn och Löfgren definierar kultur som de ”koder, föreställningar och värden som människor delar 

(mer eller mindre, medvetet eller omedvetet) och som de kommunicerar och bearbetar i socialt 

handlande”.37 Cullen och Parboteeah beskriver kultur som något som genomtränger allt i samhället. 

Det påverkar nästan allt människan gör, ser, känner och tror, uppfattningen om hur man bör bete 

sig, vad som är rätt och fel, vad som är vackert, vad man förstår som sant osv. De definierar kultur 

som ”de genomgripande och delade normer, värderingar och uppfattningar som vägleder vardagen 

för en grupp människor”.38 På grund av globalisering och att fler och fler företag väljer att 

internationalisera sig blir det viktigare att ha kunskap om de normer och värderingar som är 

gällande i de olika regionerna. 

!

6#"#0!O,>)2%'&&!-/&>/.!

Vidare beskriver Cullen & Parboteeah 3 kulturnivåer: 

 

Figur 2: Cullen & Parboteeahs 3 kulturnivåer 
                                                
37  Ehn & Löfgren (2001)  
38  Cullen & Parboteeah (2008) 
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Nationell kultur definieras som den dominanta kulturen inom de politiska landgränserna och 

affärskultur som de normer, värderingar och uppfattningar som angår alla aspekter av affärslivet 

inom en kultur.  Den tredje nivån är företags-/organisationskultur och yrkeskultur. Företags-

/Organisationskultur är de normer, värderingar och uppfattningar som angår 

företaget/organisationen och som delas av företagets/organisationens anställda/medlemmar. 

Yrkeskultur är de normer, värderingar, uppfattningar och förväntat beteende av människor med 

samma yrke, till exempel har läkare världen över en liknande kultur.39 

Den nationella kulturen har ett starkt inflytande på landets affärskultur. Regelverk och affärsetikett 

skiljer sig från land till land, och är kanske det viktigaste för multinationella företag och deras 

ledning att sätta sig in i innan en etablering på en främmande marknad med en annan kultur.40  
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Scheins kulturmodell redogör för tre olika kulturnivåer. Dessa tre är artefakter, värderingar och 

uppfattningar, och grundläggande antaganden. 

 

Artefakter är den ytligaste och lättast observerbara kulturnivån, och är alla typer av mänskliga 

handlingar som till exempel ritualer, beteende, klädsel osv. Artefakter är den kulturnivå som är 

lättast att uppfatta. Ett exempel är att en japansk affärsman bugar sig längre ned än en äldre chef när 

de hälsar. 

 

Värderingar och uppfattningar är en djupare, “osynlig” kulturnivå som till exempel kan förklara det 

observerbara beteendet. Till exempel är en uppfattning i Japan att man ska visa respekt för de äldre, 

och denna uppfattning kan förklara varför denna affärsman bugar sig längre ned som ett tecken på 

respekt.  

 

De grundläggande antagandena är den djupaste kulturnivån. Denna är svår att observera och är de 

föreställningar som ligger till grund för medlemmarnas värderingar, uppfattningar och beteende. 

Till exempel är det ett grundläggande antagande att ålder är ansedd vördnadsfull i Japan. 

För att förstå vad som ligger till grund för de kulturella skillnaderna man kan observera måste man 

ned på djupet för att hitta en förklarning.41 

                                                
39  Cullen & Parboteeah (2008) 
40  Ibid 
41 Schneider & Barsoux (2003) 
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Nedan visas en illustration på detta hämtat från Schneider & Barsoux: 

 

 Figur 3: Navigating the seas of international business42 

 

Att utforska kulturer kan jämföras med att utforska havet. På havsytan kan man observera vågorna, 

eller när man utforskar kulturer kan man observera artefakter, ritualer och beteenden. 

Dessa kan ge en hint om vad som ligger under ytan, värderingar och uppfattningar som kan förklara 

hur ”vågorna” blir till, men för att hitta dessa måste man utforska under ytan. 

Den djupaste nivån är de grundläggande antaganden, och det är dessa som ligger till grund för 

värderingarna och uppfattningarna i en kultur. 
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Hofstede’s model of culture är en modell som använder sig av olika dimensioner för att förklara hur 

affärskulturen skiljer sig från land till land. Modellen utvecklades baserat på undersökningar gjorda 

i över 50 länder med över 116 000 respondenter. Han framställde först fyra olika 

kulturdimensioner; Maktdistans, undvikandet av osäkerhet, individualism och maskulinitet, och la 

senare till en femte som han kallade för kort-/långsiktig orientering.43 Undersökningens resultat har 

han framställt i ett index där han har arrangerat de deltagande länderna efter vilken ”score” de fått 

på de olika dimensionerna, efter en analys av respondenternas svar. 
                                                
42 Ebid, s.21 
43  Hofstede & Hofstede (2005) 
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Dimensionen om maktdistans behandlar i vilken grad kulturer accepterar ojämn maktfördelning i 

institutioner och organisationer.44 Kulturer med stor maktdistans har ofta en striktare hierarki med 

noggranna övervakningar och auktoritära ledare. Underordnade förväntar sig att någon berättar för 

dem vad de ska göra, och ledare förväntar sig att det finns en motvilja bland de underordnade att 

arbeta, och att det därför är nödvändigt att ständigt övervaka och kontrollera den underordnades 

arbete. Överordnade och underordnade betraktar sig som ojämlika, och det hierarkiska systemet 

baserar sig på denna uppfattning. Makten är centraliserad, och så få som möjligt får makten att fatta 

beslut. Kulturer med liten maktdistans har en mer decentraliserad makt och en lägre löneskillnad 

mellan ledare och arbetare. Den hierarkiska pyramiden är plattare och man försöker att minimera 

ojämlikheten folk emellan.45 Enligt Hofstedes undersökningar är Mexiko ett av de länder med störst 

maktdistans, medan Sverige är att av de länder med minst maktdistans.46 

!
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Dimensionen om undvikande av osäkerhet behandlar i vilken grad kulturer känner sig obekväma i 

situationer som betonas av osäkerhet, och föredrar stabilitet och förutsägbarhet.47 I en kultur med 

stark undvikande av osäkerhet försöker man att strukturera de sociala strukturerna som till exempel 

det politiska systemet, utbildningssystemet och affärslivet. Ordning och förutsägbarhet är ytterst 

viktigt. Organisationer tenderar att vara stora med en brant hierarki och många standardiserade 

procedurer.48 Arbetare har ett emotionellt behov för att vara ”upptagna” och att arbeta hårt. Det 

finns även ett emotionellt behov för formaliseringar och precision angående arbetet. I kulturer med 

svagt undvikande av osäkerhet tenderar organisationer att ha en plattare hierarki, och 

formaliseringar och precision finns bara där det är nödvändigt. Arbetarna arbetar hårt när det är 

nödvändigt, och man fokuserar mer på beslutsprocessen snarare än vad beslutet innehåller.49 
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Dimensionen om individualism/kollektivism behandlar i vilken grad människor i en kultur ser sig 

som en individ eller en del av en grupp. I kulturer med hög grad av individualism ses människan 
                                                
44  Schneider & Barsoux (2003) 
45  Hofstede & Hofstede (2005) 
46  Cullen & Parboteeah (2008) 
47  Schneider & Barsoux (2003) 
48  Cullen & Parboteeah (2008) 
49  Hofstede & Hofstede (2005) 
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som unik, och människan värderats efter bland andra sina egna prestationer och status.50 I kulturer 

med låg grad av individualism, eller med andra ord, hög grad av kollektivism, är människans 

identitet starkt kopplat till grupptillhörighet. Gruppen skyddar individen i utbyte mot deras lojalitet. 

I länder med hög grad av kollektivism tenderar man att anställa människor från ens familj och 

vänner i de mest statusfyllda befattningarna, medan det i länder med hög grad av individualism 

anses vara illegalt och orättvist att favorisera familj och vänner. Enligt denna kulturella uppfattning 

säkrar en öppen konkurrens att den mest kvalificerade personen får jobbet.51 Enligt Hofstedes 

undersökningar är det en högre grad av kollektivism i Mexiko, medan det i Sverige är en högre grad 

av individualism. 
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Dimensionen om maskulinitet/femininitet behandlar hur kulturer hanterar traditionella könsroller. I 

kulturer med en traditionell maskulin orientering anser man att könsrollerna ska vara tydligt 

åtskilda, och att arbete ska prioriteras framför familj. Framåtskridande, succé och pengar värderas 

högt och det är ofta normen att kvinnor stannar hemma med barnen.52 I en kultur med en maskulin 

orientering väljer man oftast arbete med karriärmöjligheter framför egentliga, inre intressen som 

man gör i kulturer med en feminin orientering. I en maskulin kultur finns det få kvinnor i 

professionella arbeten och högre befattningar, man löser konflikter vid att låta den starkaste vinna 

och pengar blir värdesatt mera än fritid. I en feminin kultur finns det en högre andel kvinnor i 

professionella arbeten, konflikter löses genom kompromisser och förhandlingar och man sätter 

högre värde på fritid än pengar.53 Enligt Hofstede har Mexiko en mer maskulin orientering än 

Sverige som har en mer feminin orientering.54 

!
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Dimensionen om långsiktig orientering behandlar hur en kulturs medlemmar accepterar fördröjning 

av tillfredsställande av deras sociala och emotionella behov.55 Företag i ett land med långsiktig 

orientering tenderar att investera i långsiktiga arbetsavtal och organisationer är designade för att 

hantera interna sociala förhållanden. Man investerar i livslånga personliga nätverk. Företag i länder 

med kortsiktig orientering avgränsar investeringen till det företaget behöver nu, organisationer är 

                                                
50  Schneider & Barsoux (2003) 
51  Cullen & Parboteeah (2008) 
52  Ibid 
53  Hofstede & Hofstede (2005) 
54  Cullen & Parboteeah (2008) 
55  Deresky (2008) 
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designade för att kunna svara till den nuvarande pressen från omgivningen och man förväntar sig 

snabba resultat på sina satsningar.56 Denna dimension blev lagt till i efterhand, och baseras på 

undersökningar gjorda i 23 länder.  

!
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Hofstedes undersökning har blivit kritiserad från olika håll. Undersökningen är helt och hållet 

baserad på ett attityd-surveyfrågeformulär som kritiker påstår är den sämst passande metoden för att 

studera kultur.57 Hofstedes val som gjordes för att definiera de olika dimensionerna har också 

kritiserats, särskilt hänseende dimensionen som behandlar individualism/kollektivism. Denna 

dimension blev till då Hofstede valde att dela upp en större dimension som växte fram genom de tre 

dimensionerna som han först startade med. Den andra dimensionen kallade han för maktdistans. 

Kritiker har konkluderat att om Hofstede hade hållit sig till sina tre dimensioner som han hade som 

utgångspunkt hade undersökningens resultat blivit annorlunda. Till exempel tas det upp att USA 

med största sannolikhet inte hade blivit lokaliserat som en extrem gällande individualism.58 Detta är 

ett exempel på hur svårt det kan vara att mäta kultur på detta sätt. Denna dimensions validitet 

ifrågasätts också då denna innefattar tre arbetsmål som bildar den individualistiska änden av 

dimensionen, och tre arbetsmål som bildar den kollektivistiska änden av dimensionen. De tre första 

målen; personlig tid, frihet och utmaning, relaterar till individualism, men kritiker kan inte se 

relationen mellan de tre sista arbetsmålen; användandet av färdigheter, fysiska förutsättningar och 

utbildning, och kollektivism.59 

 

Undersökningens resultat har också kritiserats då denna är baserad på ett urval som inte är 

representativt, då det ingår enbart respondenter från ett företag (IBM) och för att den inte tar hänsyn 

till kulturella skillnader som kan finnas inom landgränserna. Hans undersökning har också blivit 

kallad föråldrad då några kritiker anser att globaliseringen har lett till att yngre människor i 

utvecklade länder konvergerar runt samma värderingar.60 

 

Även om Hofstedes undersökning och dess resultat har kritiserats, kan hans kulturdimensioner vara 

till hjälp för att förstå olika kulturer och hur de skiljer sig.61  

                                                
56  Hofstede & Hofstede (2005) 
57 Gooderham & Nordhaug (2003) 
58 Ibid 
59 Ibid 
60 Ibid 
61 Deresky (2008) 
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3.1.6 Andra kulturdimensioner 

Fons Trompenaars har i likhet med Hofstede gjort en undersökning som har resulterat i en modell 

med sju olika kulturdimensioner. Modellen är baserad på undersökningar gjorda i 28 länder, med 

svar från 15 000 managers som representerar 47 nationella kulturer. 62. De dimensioner som är 

relevanta för denna studie och som inte liknar Hofstedes dimensioner är; 

Universalism/partikularism och specifik-/diffus orientering. 

Bodin och Fant beskriver den svenska kulturen och mentaliteten i förhållande till tio dimensioner i 

Från kultur till kultur. Bara de dimensioner som är relevanta för denna studie och som inte liknar de 

redan beskriva dimensionerna kommer att presenteras här. Dessa är; Hierarkisk-/egalitär orientering 

och monokron-/polykron tidsuppfattning. 

"#$#B#$!/-+014,'8+,9:C'4)+(78'4+,9!!

Denna dimension handlar om hur människor relaterar till varandra, baserat på regler och normer 

eller personliga förhållanden, och beroende på vilken relation de har till varandra. I en 

universalistisk kultur har man normer och regler som bestämmer hur det är acceptabelt att bete sig 

gentemot andra, medan beteende i partikularistiska kulturer bestäms från situation till situation. 63 

Vilket beteende som är acceptabelt skiftar vid omständigheterna. I länder med universalistisk 

orientering som till exempel USA ligger fokus på lagar och kontrakt är svåra att bryta. I länder som 

är partikularistiska som till exempel Mexiko är förtroende viktigt och man fokuserar mer på 

förhållanden, och vänskap och omtanke blir i många fall viktigare än att följa regler.64  
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Denna dimension behandlar hur människor involverar sitt vardagsliv i sina arbetsrelationer. I en 

kultur med specifik orientering är ens arbetsrelationer och affärsliv segregerat från andra sidor av 

ens liv, medan gränserna mellan affärslivet och vardagslivet inte är så tydliga i kulturer med diffus 

orientering. 65 
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Denna dimension handlar om hur skillnaderna gällande makt och inflytande uppfattas och hur 

människor hanterar dessa. 

Den hierarkiska modellen hävdar att skillnaderna hör till naturens ordning och därför måste 

                                                
62 Ibid 
63 Cullen & Parboteeah (2008) 
64 Deresky (2008) 
65 Ebid 
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accepteras, medan den egalitära modellen går ut på att samhällets uppgift går ut på att fördela 

makten så att skillnaderna blir så små som möjligt. 

De nordiska kulturerna anses vara egalitära där man har ”Jantelagen” som betecknar en egalitär 

inställning där individer ”förbjuds” att vilja vara bättre och duktigare än andra. I egalitära kulturer 

försöker man tona ner maktskillnaderna och det anses vara i sin ordning att en anställd har direkt 

kontakt med personer som sitter högre upp i organisationen än de själva gör. 

I hierarkiska kulturer anser man att chefen bör framhålla sitt chefskap på alla plan genom att 

understryka sin kompetens, sin auktoritet och sin makt att fatta beslut, då detta skapar trygghet och 

förtroende. Dessa motsatta inställningar kan ge upphov till kulturkrockar när de möts. En egalitär 

chef kan till exempel upplevas som svag och opålitlig i ett hierarkiskt samhälle, medan en 

hierarkisk ledare kan uppfattas odräglig och omöjlig att samarbeta med i ett egalitärt samhälle. 
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Denna dimension handlar om hur människor förhåller sig till tiden och hur man tidsmässigt 

organiserar sina aktiviteter. 

En person med en monokron syn på tiden klarar helst av en uppgift i taget efter en på förhand 

noggrann gjord planering av arbetet. Man känner att man har varit effektiv när man har betat av 

aktivitet för aktivitet. En person med polykron syn på tiden känner sig effektiv när den har många 

bollar i luften samtidigt och kan improvisera när det behövs. En polykron person kan tycka att den 

monokrona är oflexibel eftersom att följa planering ger lite utrymme för spontanitet och nya 

vinklingar. I en monokron kultur är det viktigt för människor att veta exakt när saker börjar och 

slutar och punktlighet blir en dygd. Punklighet tolkas som pålitlighet och att vara punktlig är att visa 

respekt för sin motpart. Denna inställning kan leda till en kulturkrock om man kommer till en del av 

världen där den polykrona inställningen råder. Här är det accepterat att tänja på tiden då andra 

värderingar träder i förgrunden, framförallt vikten av relationer till andra människor. Förseningar 

sker utan någon som helst irritation, då man i dessa kulturer har lättare för att tolerera hastiga 

förändringar och är mindre intresserade av tiden som måttstock.66 

!
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Uttrycket psykiskt avstånd introducerades för första gången av ekonomen W. Beckermann 1956, 

                                                
66 Bodin & Fant (1995) 
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med syftet att uppmärksamma behovet av en bredare definition av begreppet avstånd inom den 

företagsekonomiska forskningen, vilket fram till dess hade handlat om fysiskt avstånd i termer av 

transportkostnad och liknande. Konceptets riktiga introduktion i forskningen brukar ändå härledas 

till de empiriska studierna av nordiska multinationella företag utförda av Johanson och 

Wiederscheim-Paul 1975 och Johanson och Vahlne 1977. De definierade psykiskt avstånd som ett 

antal faktorer vilka hindrar eller stör informationsflöden mellan företag och utländska marknader. 

Informationsflödena hänvisas här till information om behovet på den främmande marknaden och 

information om produkten som rör sig mellan företaget och marknaden. Faktorer som kan påverka 

det psykiska avståndet är skillnader i språk, kultur, politiskt system, utbildningsnivå och industriell 

utveckling.  

 

En annan definition av begreppet, formulerad av Nordström och Vahlne i början av 1990-talet, är 

faktorer som hindrar eller stör företags lärande om och förståelse för en utländsk miljö. De beskrev 

psykiskt avstånd som summan av distansskapande faktorer såsom kulturella, strukturella och 

språkliga skillnader minus summan av distansöverbryggande faktorer, som till exempel 

kunskapsspridning eller trial-and-error-metoden.67  

 

Dessa författare ingick i Uppsalaskolan och diskussionen om och definieringen av begreppet 

uppkom i samband med deras teori om internationaliseringsprocessen. De såg psykiskt avstånd som 

ett viktigt koncept inom internationell affärsverksamhet och menade enligt teorin att företag startar 

sin internationaliseringsprocess i länder med kort psykiskt avstånd innan de vågar sin in i länder 

med större psykiskt avstånd. Johanson och Vahlne menade att osäkerheten som företag upplever när 

de ska träda in på en ny marknad reducerades i ett land med kort psykiskt avstånd till det egna 

landet.68 Deras forskning visade att många svenska företag hade etablerat sig på ett sätt som kunde 

härledas till teorierna om psykiskt avstånd. De hade gemensamt att de först gick in i något av de 

nordiska länderna och därefter tog steget ut till länder som Tyskland, Storbritannien och 

Nederländerna. Så småningom gav de sig ut på utomeuropeiska marknader. Forskarna kunde dra 

slutsatsen att etableringar görs först på psykiskt närbelägna marknader för att sedan etablera sig allt 

längre bort. Detta visade att kunskap är en viktig faktor i internationellt företagande.69 
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Sune Carlsson är en av pionjärerna inom forskningen kring företags internationaliseringsprocess, 

                                                
67  Child, Hong NG, & Wong (2002) 
68  Hosseini (2008) 
69  Jan Johansson (2002) 
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och tog utgångspunkt i att företag som har för avsikt att expandera sin verksamhet utomlands saknar 

kunskap om hur man sköter affärslivet på en utländsk marknad. I sin forskning koncentrerade han 

sig på hur företag kan hantera osäkerheten som kommer av denna brist på kunskap genom att forma 

sitt beteende kring internationaliseringen på ett visst sätt. Hans hypotes blev att företag hanterar 

denna risk vid ett ”trial and error” tillvägagångssätt och på detta sätt gradvis tillägnar sig 

information om den nya marknaden.  Genom en stegvis beslutsprocess där informationen och 

kunskapen man lärde sig i en fas blir använd i nästa fas, kan företaget ha kontroll på sin utländska 

satsning och gradvis tillägna sig kunskap om hur man sköter affärslivet på olika marknader.70 

Carlssons forskning la grunden för Uppsala internationaliseringsprocessmodellen (som senare i 

denna studie kommer att bli omtalad som Uppsalamodellen) som presenterades 1977 av Johanson 

och Vahlne.  

!
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Modellen baseras på bland annat antagandet att bristen på kunskap om utländska marknader är ett 

stort hinder för internationell verksamhet, men att denna kunskap kan bli tillägnad. Enligt denna 

modell kan man på grund av marknadskunskapens underförstådda karaktär bara uppnå denna 

kunskap genom företagets egna operationer. Man måste vara aktiv i den nya omgivningen för att 

förstå den, och företaget använder sig av en lärandeprocess kallad ”learning by doing”.  

Modellen tar också utgångspunkt i att kunskap är beroende av individer och deras erfarenheter, och 

därför svår att överföra till andra individer utanför kontexten. Det är i första hand de som arbetar på 

den nya marknaden som ser de problem och möjligheter som finns och uppstår på denna.71 

!
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Uppsalamodellen har under de senaste årtionderna blivit utsatt för åtskilliga empiriska tester, och 

kritik har blivit riktad mot modellen. Man menar att företags lärandeprocess inkluderar flera 

dimensioner med konsekvenser för företagets beteende som modellen inte tar upp, och att lärande 

inte nödvändigtvis är knutet till ens egna aktiviteter på den nya marknaden. Till exempel har andra 

forskare observerat att företag kan genom sina nätverk och relationer med andra företag få tillgång 

till kunskap om nya marknader, utan att de nödvändigtvis måste erfara dessa själva. Andra företag 

har tagit andra ”genvägar” för att få kunskap där de har anställt eller hyrt in personer med den 

nödvändiga kunskapen. Ett annat sätt företag undviker (i alla fall delar av) den långsamma 

                                                
70 Forsgren (2002) 
71 Forsgren (2002) 
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lärandeprocessen är att förvärva en lokal avdelning/grupp som redan innehar den nödvändiga 

marknadskunskapen.72 
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När man pratar om IHRM (International Human Resource Management) och dess funktioner och 

ansvar i hanteringen av personal i globala företag pratar man också om hanteringen av 

”Expatriates”. 73 Helen Deresky definierar Expatriate som en anställd tilldelad arbete i ett annat land 

än det egna. Funktionerna inom IHRM inkluderar bland andra rekrytering och val av anställd, att 

tillstå med förberedelser och träning och att utforma ett passande program för hanteringen av 

kompensation och utförandet.  

 

Expatriates används i olika syften och med olika förväntningar från företaget.74 Till exempel att 

fylla en position, antingen på grund utav brist på kvalificerad person i gästlandet där man har 

dotterbolag eller för att säkra upp överföringen av ”know-how” till managers i gästlandet genom 

träning och utveckling. Ett annat syfte är att utveckla en homogen organisationskultur och 

expatriates används då för att sprida företagets kultur, en form för kontroll från huvudkontoret 

genom expatriaten. En tredje aspekt är managementutveckling, då expatriaten förväntas utveckla en 

förmåga till överblick över hela organisationen men också en ”känsla” för internationella affärer.75 
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En forskning gjord av Mansour Javidan, hänvisad till av Deresky, pekar ut tre viktiga globala 

tankesätt för lyckosamma expatriates; Intellektuellt kapital, kunskap, förmåga, förståelse och 

kognitiv komplexitet. Psykologiskt kapital, förmågan att fungera lyckosamt i gästlandet genom inre 

acceptans för andra kulturer och en stark vilja att lära av nya erfarenheter. Socialt kapital, förmågan 

att bilda förtroendefulla relationer med lokala intressenter, oavsett om de är anställda 

leverantörspartners eller kunder. 76 Deresky presenterar vidare fem kategorier kopplade till ökad 

framgång för expatriate managers, framtagna genom andra studier: jobbfaktorer, relationsbaserade 

dimensioner såsom kulturell empati och flexibilitet, förhållningssätt till motivation, hur 

familjesituationen ser ut och språkfärdigheter. Hon påpekar dock svårigheten i att bestämma i 

                                                
72   Forsgren (2002) 
73  Deresky (2008) 
74  Gooderham & Nordhaug (2003) 
75  Ibid 
76  Ibid 
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förväg huruvida den potentiella expatriaten kommer att vara lyckosam eller inte inom dessa 

dimensioner. Språkfärdighet finns möjlighet att kontrollera i förväg, däremot egenskaper som 

flexibilitet och kulturell anpassning, vilka ofta ses som de viktigaste för expatriates, är svåra att 

bedöma i förväg.  

 

6#6#6!H)88&=D-,%('%!59.!ST:,>.),>'8!

Deresky listar upp de faktorer som forskare och företag (i USA) frekvent nämner som de största 

anledningarna till misslyckanden för expatriates:  

- Utvald baserat på huvudkontorets kriterium snarare än på uppdragets kriterium. 

- Otillräcklig förberedelse, träning och orientering innan uppdraget. 

- Utanförskap eller brist på stöd från huvudkontoret. 

- Oförmåga till anpassning av den lokala kulturen och arbetsmiljön.  

- Problem med make/maka och barn- knapp anpassning, familjeolycka. 

- Otillräcklig kompensation och finansiellt stöd. 

- Dåligt program för karriärsstöd och hemsändning.77 

Med detta i åtanke menar Deresky att efter att ha valt ut den passande expatriaten baserat på det 

speciella uppdraget och de långsiktiga planerna för både organisationen och kandidaten, måste det 

finnas en plan för förberedelser, träning och utveckling av expatriaten. Hon hänvisar även till ”The 

2005 Global Relocation Trends Survey”, utförd av GMAC GRS, när hon framför vikten av 

förberedelser och träning och skriver att undersökningen visade att frekvensen av uppsägningar hos 

expatriates var mer än dubbelt så hög som den hos icke-expatriates. Undersökningen visade att 21 

% av expatriates lämnade sina företag under uppdraget och 23 % lämnade företaget inom ett år efter 

att ha återvänt hem efter uppdraget.78 

 

Det finns dock många lyckosamma expatriates. Återvändande expatriates med verkställande 

positioner i sitt arbete utomlands rapporterar en positiv utveckling i rollen som ledare och av sitt 

självförtroende. Deresky, med hänvisning till Adler, skriver vidare att några av dessa rapporterade 

förbättrade förmågor är: Ledarskapsförmågor inte tekniska förmågor vilket syftar på lärande om hur 

man hanterar ett brett omfång av människor, om anpassning till deras kulturer, genom 

kompromisser, och om att inte vara någon som dikterar. Tolerans för oklarheter vilket betyder att 

kunna ta beslut med mindre information och mer osäkerhet kring processen och resultatet. Multipla 

perspektiv betyder att lära sig att förstå situationer från lokala anställdas och affärsmänniskors 

perspektiv. Förmågan att arbeta med och hantera/styra andra handlar om att lära sig ha tålamod 
                                                
77 Deresky (2008) 
78 Ibid 
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och tolerans och att förstå att managers utomlands är i minoritet ibland det lokala folket samt att 

lära sig kommunicera mer med andra och känna empati med dessa79.  
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Den kulturella chocken beskrivs av flertalet forskare, (Deresky, 2011, Godderham och Nordhaug, 

2003 och Hofstede och Hofstede, 2005), och är ett resultat av en brist på tolkningssystem av den 

nya kulturen. Människors beteende uppfattas som förvirrande och kanske till och med orimligt. Det 

kan också visa sig att ens eget beteende inte ger det resultat man hade önskat.80 Den kulturella 

chocken brukar presenteras som en kurva eller olika steg där den första tiden (veckor eller månader) 

i den nya kulturen ofta är euforisk då man upplever det som stimulerande och spännande i den nya 

kulturen, också kallad ”the honeymoon”. Denna tid ersätts sen med ökande irritation gentemot den 

nya kulturen, kulturella skillnader kan orsaka problem på jobbet, i hemmet och i dagliga livet. 

Expatriaten och dess familj känner sig vilsen och längtar hem. Vissa kommer aldrig förbi denna fas 

och kanske till och med återvänder hem. Tar man sig igenom denna fas börjar en gradvis 

anpassning ta vid och en förståelse för och en förmåga att förutse beteenden i kulturen infinner sig. 

Den fjärde fasen kallas ibland för att expatraiten har blivit ”bikulturellt anpassad” då man har 

accepterat och börjat uppskatta den lokala kulturen och människorna och fungerar effektivt inom 

båda kulturerna.81  

 

Hofstede och Hofstede konstruerar kurvan på ett sätt som visar den tendens som finns till 

upplevelse av den nya kulturen i förhållande till tiden men ritar även en rak linje som visar att 

känslorna även kan vara stabila genom tidens gång.  

 
 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. Assimileringskurvan82 
 
                                                
79 Ibid 
80 Gooderham & Nordhaug (2003) 
81 Deresky (2008) 
 
82 Hofstede och Hofstede (2005), s.324 
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För att försöka säkra upp de lyckosamma erfarenheterna och utveckling av egenskaper hos 

expatriates och för att reducera den kulturella chocken i mötet med den nya kulturen finns flera 

förslag till förberedelser och tekniker för träning i interkulturellt arbete.  

 

För det första skriver Hofstede och Hofstede att det mest grundläggande för att en träning i 

interkulturell kommunikation ska fungera bra är en medvetenhet om den egna kulturen och hur man 

själv är färgad av den. En medvetenhet om att de man möter från en annan kultur på samma sätt bär 

på ett speciellt tankesätt på grund av den miljö denne växte upp i är av stor vikt.83 Detta kan vara en 

del i träningen av expatriaten, skriver de vidare och kallar det för just medvetenhetsträning, och 

menar att målet ska vara att bli medveten om det egna kulturella tankesättet och hur det kan skilja 

sig från andra.  

 

Deresky hänvisar till Tung när hon presenterar olika tekniker för kulturell träning och skriver om 1) 

områdesstudier, inkluderat dokumentära program om landets geografi, ekonomi, sociopolitiska 

historia osv. 2) Kulturella liknelser som ska utsätta den blivande expatriaten för möjliga situationer 

som kan uppstå och som kan vara kritiska för lyckad interaktion. 3) Språkträning. 4) Träning av 

Lyhördhet/mottaglighet, vilket kan uppnås genom fälterfarenhet som t.ex. att företaget placerar 

expatriaten (och dennes eventuella familj) hos en värdfamilj i det nya landet och betalar för detta. 5) 

Fälterfarenheter, vilket här menas att utsätta expatriaten under träning för människor från andra 

kulturer på plats i det egna landet.84 Deresky påpekar att det finns olika grad av involvering i den 

nya kulturen för expatriaten i sitt uppdrag och därmed bör programmet för kulturell träning 

anpassas efter denna. 

 

Dessa program för träning av expatriates kan dock inte i det närmaste säkerställa expatriatens 

lyckosamma möte med den nya kulturen men kan fungera som en chans till en förmildrande 

kulturell chock och därmed förebygga ett eventuellt misslyckande både för expatriaten på ett 

personligt plan och för företaget. 

 

!

!

!
                                                
83 Hofstede & Hofstede (2005) 
84 Deresky (2008) 
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Teorierna presenterade ovan anses utgöra en grund för förståelsen och tolkningen av den data som 

samlats in och som ska vara föremål för studiens analys. De introducerar läsaren och ger denne en 

mental plattform att stå på inför läsandet och tolkandet av studiens resultat likaväl som de i 

skrivandeprocessen fungerar som stöd för författarna i analysen av resultatet. Teorierna är även 

föremål för granskning till följd av informationen hämtad ur empirin som testar dessa för att 

antingen bekräfta dem eller förkasta dem. Hofstedes kulturdimensioner och till viss del 

Trompenaars kulturdimensioner, används i strukturerandet av empirin och de ger en logisk och 

passande möjlighet till en tematisering av den insamlade datan. De används vidare för att 

återkopplas till i analysen av resultatet, dock på ett kritiskt sätt med hänsyn till den riktade kritiken 

mot dessa diskuterad ovan. De anses ändå fungera som ett sätt att utkristallisera, förstå och förklara 

kulturella skillnader.  

De olika teorierna om internationaliseringsprocessen och om kulturell träning ger en förståelse för 

det material som har inhämtats för att besvara den andra delen utav frågeställningen, den om hur 

företag hanterar kulturella skillnader, eftersom de behandlar olika konsekvenser av kulturella 

skillnader samt tillvägagångssätt för kulturell inlärning och hantering av andra kulturer inriktat på 

affärsrelationer.  

Teorierna har även fungerat som vägledande i utformandet av intervjufrågorna och därmed legat till 

grund för vad forskningen ska fokusera på.  

Nedan visar en figur hur teorierna används i och ligger till grund för studiens analys av empirin: 
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Figur 4: Teoriernas Funktion 
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om den mexikanska marknaden och hur den ser ut idag. Kapitlet fortsätter med en presentation av 
respondenterna. Vidare följer en presentation av det insamlade empiriska materialet och den 
analys som görs då detta ställs upp mot den teoretiska referensramen. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande analys. 
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Innan Columbus upptäckte Amerika 1492 hade det funnits flera viktiga riken och statsbildningar på 

kontinenten. De första och största högutvecklade kulturerna fanns i de områdena som idag utgör 

Mexiko, och det var Aztekerna som dominerade dessa områden när de erövrades av spanjoren 

Hérnan Cortés 1521. Den inhemska kulturen genomgick en snabb och djupgående anpassning till 

erövrarnas kultur. Kristendomen ersatte de gamla religionerna och den sociala strukturen 

förändrades radikalt då de indianska ledande klasserna fick ge vika när spanjorerna blev herrar.85 

Det finns än idag starka spår från denna kulturkollision, där Mexiko på ena sidan har mycket 

spanska influenser och på andra sidan är präglat av det indianska ursprunget. Klasskillnaderna har 

utvecklat sig efter etnisk tillhörighet då det ger än idag hög status att kunna säga att man har ett rent 

europeisk ursprung. Den stora majoriteten av den mexikanska befolkningen är ”mestiser” som 

betyder att de är av blandat ursprung.86 Efter att Mexiko genom flera frigörelsekamper vann sin 

självständighet från Spanien 1821, erövrade USA mycket av de mexikanska territorierna vid 1800-

talets mitt. Sedan dess har USA haft ett starkt inflytande på Mexiko och är av en dominerande 

ekonomisk betydelse.87  

 

Mexiko har under de senaste decennierna upplevd en genomgripande ekonomisk utveckling, och 

framstår idag som en nation med stor framtidstro.88 Enligt World Bank Group 2010; Goldman 

Sachs kommer Mexiko år 2050 att vara en av de fem största ekonomierna i världen.89 Mexiko är 

världens största spansktalande land med 110 miljoner invånare,90 och landets huvudstad, Mexico 

City, är en av världens största städer med cirka 20 miljoner invånare.91 Mexiko kan anses ha ett 

strategiskt läge som port till både Nord- och Sydamerika. Enligt Exportrådet var det totala antalet 

företag som representerade svenska intressen i Mexiko år 2009 189 stycken.92 De största svenska 

exportkategorierna i handeln med landet är telecomprodukter, fordonskomponenter, läkemedel, 

bygg- och gruvutrustning och annan verkstadsutrustning.93 Den svenska exporten till Mexiko 

                                                
85 Bodin & Fant (1995) 
86 Ibid 
87 Ibid 
88 Ibid 
89 Swedish Trade Council (2010) 
90 Utrikesdepartementet (2010) 
91 Exportrådet, (2009) 
92 Ibid 
93 Utrikesdepartementet, (2010) 
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uppgick år 2009 till 695 miljoner dollar.94 

 

Mot bakgrund av detta kan Mexiko ses som en marknad vilken erbjuder stora möjligheter för 

svenska företag. Det cirka tiodubbelt så stora landet i antalet invånare ger en möjligheternas 

marknad för svensk utlandsinvestering.  
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För att söka svar på studiens frågeställning har intervjuer genomförts med 11 personer som enligt 

författarna har relevant erfarenhet för studien. Nedan följer en presentation av dessa, och vilken 

erfarenhet de har på den mexikanska marknaden. 

 

Carl-Otto Rydner - har varit verksam på den mexikanska marknaden sedan 1960-talet och 

arbetar idag som chef på den svensk-mexikanska handelskammaren i Mexiko. Handelskammaren är 

en kontaktskapande verksamhet och i denna har han kontakt med myndigheter som till exempel 

sekretariat, handelsministeriet, utrikesministeriet och så vidare. Carl-Otto grundade 

handelskammaren i Mexiko 1992 och hade det som sitt huvudsakliga arbete fram till 2002/2003 då 

han började arbeta i företaget Kinnarps som säljer kontorsmöbler. Han estimerar att ca 80 % av 

hans tid idag går till arbetet inom detta företag. 

 

Pia Engholm – har varit verksam på den mexikanska marknaden i fyra år, varav hon arbetade som 

handelssekreterare på Exportrådets kontor i Mexico City i tre år. Exportrådet är en 

konsultverksamhet, och i sitt arbete där reste hon mycket till Sverige för att hitta nya kunder. Pia 

skötte arbetet på kontoret i Mexiko, och var delaktig i leverans av de olika projekten till kunderna. 

Pia arbetar nu på ett eget företag, Panasari, i Mexiko City. Panasari hjälper svenska företag att 

bygga marknadskanaler i Latinamerika, och jobbar främst med företag inom life-science. Panasari 

hjälper svenska företag att komma in, etablera sig, hitta distributörer och sen sköta distributörerna 

på plats i Latinamerika. 

 

Amelie Mossberg - har varit verksam på den mexikanska marknaden i fyra år, varav hon arbetade i 

lite mer än tre år på Exportrådets kontor i Mexico City. Där arbetade hon dels med försäljning och 

marknadsförning av Mexiko gentemot svenska företag, och dels med projekt med de svenska 

företag som var intresserade av att öppna verksamhet i Mexiko. Detta arbete kunde till exempel 

innebära en partnersökning där man satte upp möten med företagens motparter i Mexiko så att de 

                                                
94 Exportrådet, (2009) 
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skulle kunna hitta en partner som skulle kunna representera dem på den mexikanska marknaden. 

Amelie arbetar nu på det amerikanska företaget Groupon i Mexiko City, där hon utgör en del av 

managementteamet. 

Johan Gyllenswärd – arbetar sedan två år tillbaka som VD på Ericsson i Mexiko. Han är ansvarig 

för det lokala bolaget och äger profit och loss. Johan rapporterar till Ericsson Sverige och de som 

rapporterar till honom är försäljningsenheterna och andra enheter som ”operations” och HR. De 

anställda är till största delen mexikaner, några brasilianare och 3-4 stycken svenskar. På den 

mexikanska marknaden har Ericsson kontakt med ett flertal privata företag, 5-10 stycken. Johan har 

därmed mest kontakt med kunder men även med olika myndigheter i syfte att hålla de informerade, 

och på det sättet marknadsföra Ericson. 

 Hilda Färnsveden – arbetade på Ericson i Mexiko under 10-15 års tid. Hon var chef för en 

”helpdesk” och en IT-avdelning och i sitt arbete hade hon endast kontakt med interna kollegor och 

inte med kunder. Hon arbetar idag på Ericssons huvudkontor i Kista.  

Adriana Sosa - arbetar på Ericssons huvudkontor i Stockholm, Kista. Hon har arbetat på den 

mexikanska marknaden i ungefär 10 år innan hon flyttade till Sverige. Hon arbetade då på ett 

amerikanskt konsultföretag i Mexiko City och mexikanska banker var deras huvudkunder. Adriana 

har också 6-8 månaders arbetserfarenheter från ett statligt mexikanskt telecomföretag. 

 Arturo Arias Baez - arbetar nu på Ericssons huvudkontor i Stockholm, Kista. Arturo har 

sammanlagt arbetat 17 år på Ericsson. Han arbetade 11 år i Mexiko innan han flyttade till Sverige 

då han fick erbjudande om jobb på Ericsson i Stockholm. I Mexiko arbetade han bland annat som 

project manager och med att leda project managers och genom detta hanterade han kunder på olika 

sätt. Han arbetade även en tid med försäljning och marknadsföring då han hade kontakt med kunder 

från ett säljperspektiv. Arturo arbetade ibland med svenska kollegor som kom från Sverige och på 

grund av språkbarriären spanska-svenska blev han ofta en kontaktperson då han talar engelska.  

 Thomas Holmqvist – arbetar under titeln Senior Projekt Manager på ABB, Västerås. Han har sedan 

2009 arbetat som projektledare i ABB:s mexikanska bolag då han fick sitt första projekt i Mexiko. 

Han har varit i Mexiko på besök i jobbsammanhang cirka 10 gånger och varje gång stannat ungefär 

en vecka. I sitt arbete har han kontakt med slutkunden CFE, det statliga bolaget som ansvarar för 

kraftöverföringarna i landet, och med projektledare på det lokala bolaget.  

Daniel Max Martínez – arbetar under titeln Projekt Manager & After Sales Manager på ABB, 

Mexico. Han har arbetat för ABB sedan januari 2003 och har arbetat i Sverige i ett och ett halvt år, i 
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USA tre år och resten av tiden i Mexiko. Daniel är Thomas kollega i Mexiko och de driver 

projekten tillsammans. I sitt arbete har han, precis som Thomas, kontakt med kunden CFE. Under 

projekten har han kontakt med andra leverantörer till kunden, så han har därmed även nära kontakt 

med konkurrenter. 

 

Hans Isacson - arbetar som Financial Director på Ving. Ving har i modern tid funnits på plats i 

Mexiko sedan 1991/1992. Ving har fyra personer som arbetar på plats i Mexiko, tre guider och en 

area manager. På den mexikanska marknaden har Ving direkt kontakt med hotell och sin agent, 

Best Days. Genom agenten har de indirekt kontakt med utfärdsbolag, bussbolag osv. då de köper 

dessa tjänster genom denna. 

 

Sofie Buskas - har arbetat för Fritidsresor i Mexiko vintersäsongerna 2007/2008 till 2010/2011. Hon 

började som bokningsansvarig och ekonomiansvarig, men de tre sista vintrarna var hon 

destinationschef och hade det övergripande ansvaret för hela destinationen. På plats i Mexiko hade 

hon direkt kontakt med hotell och den lokala agenten Hotel Bed. Vidare hade hon indirekt kontakt 

med bussbolag, utflyktsarrangörer osv. genom den lokala agenten. 
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Studiens syftar till att ge svar på vilka kulturella skillnader som kommer till utryck när svenska 

företag är verksamma i Mexiko, och hur de hanterar dessa. Nedan följer en presentation av det som 

respondenterna beskriver som mest särskiljande mellan den svenska och den mexikanska 

affärskulturen. 

!
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Samtliga av studiens respondenter upplever en större maktdistans i den mexikanska affärskulturen 

än i den svenska. Enligt Hofstede har kulturer med stor maktdistans ofta en striktare hierarki med 

noggranna övervakningar och kontroller. Detta är något som flera av respondenterna lyfter fram när 

de beskriver den mexikanska affärskulturen. De beskriver en brant, strikt hierarki med toppstyrning 

och centraliserad makt, som de tycker skiljer sig från den svenska affärskulturen som har en mer 

platt hierarki, decentraliserad makt och ett mer egalitärt ledarskap. Pia Engholm berättar att de 

mexikanska cheferna är väldigt detaljfokuserade och ger väldigt lite ansvar till sina underordnade, 

medan man i Sverige delegerar och ger mycket ansvar till sina anställda. Johan Gyllenswärd tycker 

att kulturen i Mexiko skiljer sig från den svenska då man anser att ta egna initiativ är lite farligt i 

Mexiko. Man är rädd att bli bestraffad om man gör fel eftersom det är en auktoritär kultur, medan 
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man i Sverige uppmuntras att ta egna initiativ i sitt arbete: 

 

“Här fokuserar man väldigt mycket på kontroll, uppföljning och direktiv medan vårt 
ledarskap i Sverige är mer målstyrning, delegering och enpowerment.” 

 

Hilda Färnsveden berättar också om vikten av uppföljning och kontroll i den mexikanska 

affärskulturen då man aldrig kan vara säker på att saker blir gjorda för att man sagt att de ska bli 

gjorda. Hon upplevde att det blev en kulturkrock de gångerna en svensk chef kunde förvänta sig att 

något var färdigt till onsdag nästa vecka, men på grund av att han aldrig gjorde någon uppföljning 

var ingenting gjort när onsdagen kom. Det Hilda berättar om ledarskapet i Mexiko går att koppla till 

Bodin och Fants dimension om hierarkisk-/egalitär orientering, som säger att en chef i en hierarkisk 

kultur bör framhålla sitt chefskap med att understryka sin kompetens, sin auktoritet och sin makt att 

fatta beslut då detta skapar trygghet och förtroende. En egalitär chef kan upplevas som svag och 

opålitlig i ett hierarkiskt samhälle. Pia Engholm berättar att det kan kännas problematiskt att man 

som ledare måste följa upp och kontrollera sina anställda mycket striktare än man kanske skulle ha 

gjort i Sverige, då detta är något som mexikanerna förväntar sig av en chef: 

 

“Man måste ha mycket micro-management här som chef. Man måste ligga på, kontrollera, 
följa upp och ställa frågor hela tiden!” 

 

Hon påpekar också att mexikanerna förväntar sig att bli kontrollerade av en chef och är inte alltid 

vana vid att ta ansvar. Hon berättar att även om man skulle försöka ge de anställda mer ansvar, är 

det inte säkert att de tar ansvaret: 

 

“Här är man van vid begränsat eget ansvar och att man är kontrollerad. Om man inte är 
det, som till exempel om man får en svensk chef som inte kontrollerar, då tänker man att det 
här är skönt, och sen gör man ingenting.” 

 
Pia Engholms berättelse om det mexikanska chefsskapet stämmer överrens med Hofstedes 

beskrivning av en kultur med stor maktdistans, då enligt honom så förväntar sig de underordnade i 

en kultur med stor maktdistans att någon berättar för dem vad de ska göra. 

 

Enligt respondenterna skiljer sig organisationsstrukturen i Mexiko från den svenska, och ska man 

starta upp ett företag i Mexiko måste man anpassa sig till den struktur och kultur som finns i 

Mexiko. Den svenska ledarskapstilen som innebär delegering av ansvar och uppmuntran till att ta 

egna initiativ blir inte emottagen av mexikanerna då de är vana vid ett annat ledarskap. Ledarskapet 

fungerar annorlunda i Mexiko, där cheferna är ansvariga för de anställdas arbete och därför måste 

utöva övervakningar och kontroller av detta. I diskussionen om ledarskapsstil, auktoritär kontra 
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deltagande, säger Hofstede att vi kanske koncentrerar oss för mycket på ledaren och dennes 

osannolika möglighet att ändra stil efter behag. Mycket beror på underordnade och deras kulturella 

tillstånd och det är istället underordnadsskapet som ledaren måste motsvara. Hofstede menar att det 

hans studie reflekterar är underordnades värderingar och inte ledares värderingar.95 Respondenterna 

bekräftar detta sätt att förhålla sig i hanteringen av ledarskap när de anser att just en anpassning till 

vad underordnade förväntar sig av ledaren i den mexikanska affärskulturen är nödvändig för att 

arbetet ska fungera. Inom teorin om kulturell chock beskrivs det hur bristen på tolkningssystem av 

den nya kulturen kan leda till att ens eget beteende i olika situationer inte ger det resultat man hade 

önskat, vilket kan hända om man försöker att utöva en mer deltagande ledarskapsstil i Mexiko 

istället för en auktoritär enligt respondenterna. 

Den centraliserade makten leder till att en chef i Mexiko blir väldigt viktig, då det han säger styr 

organisationen mycket. Studiens respondenter sammantaget upplever att det finns en mycket större 

respekt för hierarkin och chefer i Mexiko. Johan Gyllenswärd påpekar också att man förväntar sig 

att chefen ska tala om exakt vad man ska göra, och man gör då det som chefen säger och man gör 

det med en gång. Han menar att det finns en uppfattning i den mexikanska affärskulturen om att 

chefen vet bäst. Thomas Holmqvist tycker att hierarkin, och vem som är chef, kommer tydligare 

fram i Mexiko, särskilt i möten, då det alltid är chefen som pratar medan dennes anställda eller 

underordnade mer fyller i det chefen säger. Enligt Daniel Max Martínez finns det i Mexiko generellt 

en större respekt för hierarkin. Chefen vet bäst och man säger aldrig emot honom/henne: 

 

“Whatever the boss says that´s the truth, you don’t contradict that.” 

 

Adriana Sosa berättar att hon upplevde en stor skillnad i vem som var chef och inte när hon 

arbetade på det mexikanska telecomföretaget: 

 

“Där skulle man aldrig prata med chefen i förnamn, utan använda hans titel och 
efternamn.” 

 

Där hade cheferna ett eget lunchrum och åt därför bara med andra chefer. Vidare berättar hon att i 

Mexiko generellt gör man skillnad på chefer och underordnade. Till exempel om man har en högre 

titel får man större plats och större skrivbord. 

 

Respondenterna berättar att makten är centraliserad i den mexikanska affärskulturen och att så få 

som möjligt får möjligheten att fatta beslut, något som enligt Hofstede är ett tecken på en kultur 
                                                
95 Hofstede & Hofstede (2005) 
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med stor maktdistans. När respondenterna pratar kring beslutsprocessen kommer det fram att de har 

olika tankar kring denna i förhållande till effektivitet. Å ena sidan upplever några att toppstyrningen 

i Mexiko leder till en långsamhet då det kan vara svårt att få tag på den som ska ta det slutliga 

beslutet, å den andra sidan upplever andra att för många deltagande i beslutsprocessen leder till 

långsamhet i Sverige då det kan ta lång tid innan man når ett beslut. Adriana Sosa upplevde att det 

var lättare att ta beslut i det mexikanska företaget där hon arbetade, då man alltid visste vem man 

skulle vända sig till. Där kunde man vända sig till den ansvariga personen och denna tog ett beslut 

angående frågan där och då, och på detta sätt händer saker mycket snabbare menar hon. I Sverige 

upplever hon att det går långsammare då man måste prata med flera personer och alla ska vara 

överens. Hilda Färnsveden påpekar också att det finns mycket mer förankring i Sverige och hon 

upplever att Sverige är ett samhälle där de anställda är med och fattar besluten. Johan Gyllenswärd 

upplever också att det arbetas snabbare i Mexiko. I jämförelse med Ericssons huvudkontor i Sverige 

händer saker mycket snabbare och han upplever det mer effektivt i Mexiko: 

 

“I Sverige är det väldigt mycket diskussioner. Alla ska vara med och allt ska förankras.  
…I Mexiko kommunicerar man kanske lite sämre, men det händer väldigt mycket.” 

 

Att man i Sverige fokuserar mer på beslutsprocessen och har en platt hierarki är enligt Hofstede ett 

tecken på svagt osäkerhetsundvikande. Den branta hierarkin i Mexiko är ett tecken på ett starkt 

osäkerhetsundvikande då detta skapar en stabilitet och förutsägbarhet. Man minskar riskerna i 

företaget med att chefen är ansvarig och har ensamrätten på de beslutsfattande befogenheterna, samt 

kan kontrollera att sina anställda arbetar enligt sina uppgifter. Den stora maktdistansen i den 

mexikanska affärskulturen kan vara ett tecken på att Mexiko är en kultur med starkt undvikande av 

osäkerhet. 

 

Sofie Buskas upplever maktdistansen som problematisk i den mexikanska affärskulturen då hon 

tycker att toppstyrningen leder till en långsamhet, och att det kan vara svårt att nå fram till rätt 

person som har befogenhet att ta beslut. Hon upplever att det är få som har beslutsfattande 

rättigheter, och att många beslut ska tas på högsta nivå: 

 

“Jag har till och med frågat en hotellchef om något, och fått svaret ‘Fast jag har inte 
tillräcklig hög lön för att få ta det beslutet’.” 

 

Hennes personal kunde också uppleva detta problematiskt då deras samarbetspartner på hotellet till 

exempel inte ville fatta beslut om Sofie inte tog del i det. Sofie tar upp ett exempel där Fritidsresor 

öppnade ett helt nytt Blue Village i Mexiko och hon hade en team manager på hotellet som hade 
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ansvaret för detta. Det hände då flera gånger att när team managern ville ha något gjort, som till 

exempel något så enkelt som att flytta juicebaren från onsdagar till torsdagar, fick hon besked om 

att det måste Sofie ta med hotellchefen. Då upplevdes beslutsprocessen långsam och ineffektiv. 

Enligt Sofie blir det inte lika effektivt arbete som det kan bli i Sverige där folk har befogenheter att 

fatta beslut och där man har ansvar för det område som går under ens position. Toppstyrningen gör 

att det blir långsamt och trögarbetat, och hon tycker att det ibland känns som att man går runt i 

cirklar, för man kommer liksom inte någonstans, som hon uttrycker det. För att någon ska ta det 

faktiska beslutet måste man vara väldigt på dem och påminna dem om att man vill ha något fixat 

och följa upp vad som händer med de sakerna som man vill ha gjorda. 

 

I frågan om hur man hanterar denna långsamhet i beslutsfattandeprocessen svarar Sofie att det finns 

möjligheter att få det att gå fortare. I situationen där hon inte kände att det fanns någon anledning 

till att hon skulle vara med i varje beslut som fattades vid öppnandet av det nya hotellet, satte hon 

sig ned i ett möte med de på hotellet och förklarade att team managern där hade befogenheter att 

fatta dessa beslut, och att det därför inte var nödvändigt att vänta på att hon själv skulle prata med 

hotellchefen. Hon berättar att efter att hon hade arbetat en stund i Mexiko och hittat sina 

nyckelpersoner inom de olika företagen, kunde hon gå direkt till dessa personer och på det sättet få 

beslutsprocessen att gå snabbare: 

 

“Det gäller att ha en lång lista på varje företag man arbetar med och hitta vem det är som 
egentligen är min nyckelperson. Om jag en gång har gått igenom 40 personer för att nå den 
rätta, då går jag inte genom alla de här 40 personerna nästa gång, utan jag går direkt till 
denna nyckelperson.” 

 

Amelie Mossberg tar också upp att det kan ta väldigt lång tid innan man hittar de rätta personerna. 

Man kan inte bara skicka i väg ett e-postmeddelande och fråga om man kan få ett möte, utan man 

ska helst ringa och få tag på rätt person. Ofta finns det en sekreterare att komma förbi innan man får 

prata med personer som sitter högre upp i hierarkin, men till sist när man har jobbat sig igenom 

dessa, så är det kontakter man kan ha väldigt länge. Att ha de rätta kontakterna är viktigt då den 

mexikanska affärskulturen är baserad på relationer. 
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Enligt Trompenaars skiljer sig universalistiska och partikularistiska kulturer i hur man i dessa 

kulturer relaterar till varandra. I Mexiko, som anses vara en partikularistisk kultur, ligger fokus mer 

på förhållande och relationer, och vänskap blir viktigare än att följa regler. Enligt Hofstede har 

Mexiko en kollektivistisk kultur som också beskrivs av att relationen till den personen man gör 
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affärer med är av större vikt än företaget man gör affärer med. Det blir viktigt att skapa ett 

förtroende i sina affärsrelationer. Detta är något som flera av respondenterna tar upp i sin 

beskrivning av den mexikanska affärskulturen. Det personliga nätverket beskrivs som väldig viktigt 

i Mexiko då affärskulturen i landet är relationsbaserad, och de flesta av respondenterna tar upp att 

förtroende och tillit är viktigt i affärssammanhang. Flera av respondenterna menar också att det är 

viktigt att vara aktiv på marknaden för att kunna bygga relationer och vårda dem, och för att se och 

förstå kulturskillnaderna. Detta i enlighet med Uppsalamodellen, presenterad av Johanson och 

Vahlne, som säger att man måste vara aktiv i den nya omgivningen för att förstå den och lära sig 

hur den fungerar.  

 

Arturo Arias Baez förklarar att man i Mexiko inte gör affärer med någon man inte känner, utan man 

är beroende av sitt nätverk: 

 

”The business in Sweden is very open, basically you do business with anyone regardless 
whether you have met the person or not. In Mexico, the way you open doors and do business 
is through networks, so relationships are very important in the business environment.” 

 

Amelie Mossberg berättar att om hon i sitt arbete stänger affärer med stora företag beror det ofta på 

att någon som arbetar med henne har kontakt med någon där. Hon upplever att det är svårt att få till 

ett möte med de rätta personerna om man inte har dessa ingångar. Hennes beskrivning av Mexiko 

passar in i Hofstedes beskrivning av en kollektivistisk kultur, där det enligt honom är vanligt att 

man anställer och gör affärer med sina vänner och sin familj. Detta är något som kan anses som 

orättvist och nästan olagligt i individualistiska kulturer, där man har uppfattningen av att öppen 

konkurrens säkrar att den mest kvalificerade personen/företaget får jobbet/kontraktet. Dessa olika 

uppfattningar kulturerna emellan är vad Nordström och Vahlne beskriver som distansskapande i 

deras definition av psykisk distans, då den svenska uppfattningen om öppen konkurrens kan hindra 

svenska företag att förstå den mexikanska relationsbaserade affärskulturen.  

 

Johan Gyllenswärd tar också upp att det är viktig att ha bra och långa relationer med andra då man i 

Mexiko gärna gör affärer med de man känner och de man litar på. Han påpekar också att en av de 

största utmaningarna med att komma in på den mexikanska marknaden är att man måste ha 

relationer på de rätta nivåerna i hierarkin. Det är en stor fördel om man har en kontakt som kan 

introducera en och öppna dörrar för en, men man måste bygga upp en relation och det kan ta tid: 

 

”…man kan inte tro att man bara kan komma hit och göra affärer och sedan åka härifrån, 
utan man måste vara här och satsa långsiktigt.” 
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Pia Engholm tar också upp att man måste ha en aktiv närvaro på grund av att affärskulturen är 

relationsbaserad. Hon berättar att kommunikation över telefon och e-post fungerar inte optimalt, 

utan man måste ha möten och man måste träffas. Hon påpekar att det sociala är jätteviktigt då man 

inte riktig litar eller kan lita på folk som inte är ens vänner. Man måste lära känna varandra: 

 

”…om du vill göra affärer med någon och vill kunna lita på dem, då måste man bli vänner. 
…och det tar tid! Det handlar om att käka lunch och lära känna varandra, det handlar om 
att lära känna familjen, det handlar om grillfest i helgerna, det handlar om att hålla koll på 
när barnen fyller år, delta på bröllops- och konfirmationsfester och så vidare.” 

 

Trompenaars kulturdimension om specifik-/diffus orientering skiljer mellan kulturer där man 

segregerar sitt arbetsliv och personliga liv och de kulturer där man involverar sitt vardagsliv i sina 

arbetsrelationer. Pia Engholm beskriver här en diffus orientering där man umgås mycket med de 

man har en arbetsrelation till. Hon berättar också att det är vanligt att man ofta är medlem av samma 

klubb som de man gör affärer med, och där spelar man golf, käkar lunch, barnen leker med varandra 

och så vidare. I Sverige har man en specifik orientering där man skiljer mer på arbetslivet och sitt 

personliga liv enligt de flesta av respondenterna. Thomas Holmqvist och Daniel Max Martínez 

upplever i motsättning en mer specifik orientering i sina arbetsrelationer med CFE. Thomas 

Holmqvist berättar att CFE är ett statligt bolag, och då Mexiko har en historia av att det tidigare har 

varit mycket korruption, har man sedan tre till fyra år tillbaka infört ett väldigt strikt regelverk för 

att se till att korruption inte existerar längre. En av de nya reglerna är att man inte får umgås på 

fritiden med sina arbetsrelaterade kontakter. Men respondenterna som arbetar mot privata bolag 

upplever det annorlunda, och där flyter arbetslivet och vardagslivet mer samman.  

 

Pia Engholm påpekar att dessa kontakter inte kan byggas på kort tid, och understryker, i likhet med 

flera av de andra respondenterna, att man måste tänka långsiktigt. Hofstede menar att i kulturer med 

kortsiktig orientering vill man gärna se snabba resultat, men i kulturer med långsiktig orientering 

investerar man i livslånga relationer och personliga nätverk, så om man ska göra affärer i Mexiko 

måste man först skapa dessa relationer innan man kan förvänta sig att se resultat i sin verksamhet. 

 

Pia Engholm lägger till att om man vill in på den mexikanska marknaden måste man ha något lokalt 

stöd för att komma in om man inte har ett nätverk på plats. Hon berättar att det finns flera svenska 

företag som är duktiga på att hjälpa till med etablering på nya marknader och skapa en kontaktyta, 

och tar upp Exportrådet och Panasari som exempel på en bra kanal in på marknaden. Till exempel 

berättar Amelie Mossberg att i sitt arbete på Exportrådet hjälpte hon svenska företag in på den 

mexikanska marknaden med bland annat att göra en så kallad partnersökning. Det vill säga att hon 
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satte de svenska företagen i kontakt med ett antal personer som de skulle kunna jobba med och som 

skulle kunna representera företaget i Mexiko.  

 

Enligt Pia Engholm finns det två sätt att vidare hantera denna aspekt av affärslivet: 

 

”Att ha aktiv närvaro innebär att antigen sättar man upp ett eget bolag med egen personal 
eller så jobbar man med någon som till exempel Panasari eller Exportrådet som verkligen 
är aktiv för företagets räkning.” 

 

I vilket fall är det viktigt att de som jobbar för en i Mexiko har ett starkt personlig nätverk säger Pia. 

 

Många av respondenterna tar också upp vikten av att man hittar personer som är pålitliga när man 

anställer eller letar efter en agent som kan representera en på den mexikanska marknaden. Som 

någon uttrycker det finns det, sett med svenska ögon, en kulturell etablerad oärlighet i Mexiko. I 

och med att det handlar om ett känsligt område, har författarna valt att inte citera respondenterna i 

detta avsnitt. Många upplever att man i Mexiko tar den chans man får att skaffa sig lite extra 

inkomster med att göra något som svenskar kan uppleva som korruptivt. Detta är ett beteende som 

upplevs generellt i hela samhället. Ett exempel som har presenterats är hur en chaufför som ska 

tanka företagets bil med bensin, utnyttjar chansen att samtidigt tanka sin egen bil för företagets 

pengar. Andra respondenter har upplevt att de har varit tvungna att muta polisen när de har stannat 

en, fast man inte hade gjort något fel. Svenskar kan uppleva detta som stöld och korruption, men 

mexikanerna själva ser inte alltid vad som är fel med detta beteende, då det är deras sätt att leva. 

Detta kan vara ett exempel på en psykisk distansskapande faktor mellan de båda kulturerna som kan 

försvåra acceptansen av det främmande beteendet. Flera respondenter har berättat att korruption är 

utbredd i landet, särskilt inom politik och i den offentliga sektorn. Därför blir det oerhört viktigt när 

man rekryterar att man hittar pålitliga människor menar respondenterna. Det upplevs också 

avgörande för ett projekt om det lyckas eller inte, beroende på om man hittar personer som är 

duktiga och gör ett bra arbete. Några respondenter har haft problem med att de har rekryterat 

människor som inte är lika proaktiva eller självständiga som man kanske trodde de skulle vara. För 

att undvika att rekrytera eller ingå ett samarbete med ”fel” människor, rekommenderar några av 

respondenterna att ta många referenser när man ska anlita någon, och gärna då internationella 

referenser som ser saker lite annorlunda än mexikanerna. Exempelvis kan man ta kontakt med och 

få rekommendationer från Exportrådet, Ambassaden, eller från andra skandinaver eller européer 

som redan har etablerat sig på marknaden och känner personer. 

 

När de pratar kring denna aspekt av affärskulturen, lägger flera av respondenterna till att om 
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svenska företag vill in på den mexikanska marknaden finns det stora möjligheter att lyckas om man 

bara har tålamod i början och tänker långsiktigt. 
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När respondenterna själva har fått beskriva den mexikanska affärskulturen i kontrast till den 

svenska i en öppen ställd fråga om detta, har de alla tagit upp tiden som en särskiljande faktor i 

olika aspekter. De framhäver långsiktighet som något viktigt att ta hänsyn till i den mexikanska 

affärskulturen och menar att man måste ligga på för att få saker att hända. Amelie Mossberg pekar 

på vikten av att ringa den man vill komma i kontakt med, man kan inte förvänta sig att det ska räcka 

att skicka ett e-postmeddelande och vänta på svar. Hon ger exempel på när hon har kontakt med 

underleverantörer och väntar leverans av till exempel kontorsmöbler från dem. Det kan ta flera 

månader och då ringer hon varje dag och frågar vad som händer, om de har stött på problem och om 

hon kan få ett datum på när de kommer, annars händer det ingenting menar hon. Hon säger att saker 

inte händer automatiskt på samma sätt som i Sverige och det gäller att inte stressa upp sig även om 

man kan bli frustrerad i sådana situationer. Pia Engholm berättar att det är mycket tid som går åt till 

administrativt arbete, det är mycket byråkrati kring allt från att starta bolag till att få importlicens, 

till att få sina saker genom tullen till att hantera deklarationer och anställa personal. Det är en 

heltidstjänst och hon poängterar hur viktigt det är att hitta en lokal person som vet hur det fungerar 

och förstår myndigheterna för att kunna sköta dessa uppgifter. Hennes sätt att hantera just denna del 

av affärslivet går emot det Uppsalamodellen säger om att man bara kan lära sig den nya marknaden 

genom egna aktiviteter på den nya marknaden. Kritiker mot Uppsalamodellen har observerat att 

företag kan få tillgång till kunskap om nya marknader utan att de nödvändigtvis måste erfara dessa 

själva, precis som Pia Engholm påvisar, kan man anställa personer med den nödvändiga kunskapen 

och på detta sätt undvika den långsamma inlärningsprocessen. Hon säger att om man inte har 

kunskapen och gör ett misstag förlorar man både tid och pengar: 

 

”Man måste vara väldigt långsiktig här då allt tar väldigt mycket tid för att komma igång. 
Man kan inte förvänta sig snabba resultat. I Mexiko är det viktigt att hitta någon som sköter 
det administrativa och byråkratiska för det är mycket tid som går åt på det.” 

 

I Hofstedes dimension om kortsiktig- långsiktig orientering är personer och företag med kortsiktig 

orientering inställda på att satsningar ska ge snabba resultat och den långsiktiga orienteringen 

fokuserar på att investera i livslånga personliga nätverk som ger resultat långsiktigt. Pia Engholm 

och Amelie Mossberg placerar båda den svenska mentaliteten i affärssammanhang inom den 

kortsiktiga orienteringen med sina exempel och när de uttryckligen säger att det är viktigt för 

svenska företag att tänka långsiktigt i Mexiko för att som Amelie Mossberg säger, inte stressa upp 
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sig och låta frustrationen ta över på grund av att saker tar längre tid i Mexiko än vad man kanske är 

van vid att de gör i Sverige.  

Johan Gyllenswärd säger att det kan upplevas tungjobbat i Mexiko på grund av den långa tid som 

byråkratiska ärenden tar och lägger även han vikt vid den person som behövs för att sköta dessa: 

 

”Det tar lång tid, mycket byråkrati, folk vågar inte ta beslut och vill inte skriva på papper 
och ge tillåtelse till byggnadslov och så vidare. Så det är stor byråkrati och stor offentlig 
sektor som är svårnavigerad, det är ett stort land. Ska man etablera sig här då behöver man 
någon lokal person som hjälper till med de där bitarna för det är väldigt komplext.” 

 

Sofie Buskas ger också uttryck för frustration över att saker tar lång tid i Mexiko. Det är ett trögare 

ekorrhjul att ta sig igenom som hon uttrycker det och säger att något så enkelt som att besöka en 

bank kan ta tre timmar i kö innan man kommer fram och får hjälp med sitt ärende. Samma problem 

upplever hon i sin kontakt med offentliga myndigheter när hon ibland har svårt att få tag i viktig 

information om till exempel klimatförhållandet såsom risk för orkan. Hon behöver veta om 

evakuering för gästerna skulle bli aktuellt: 

 

”I bland kan det vara svårt att få tag på information då vi måste leta och jaga efter den, för 
vi har ju ett ansvar över alla våra kunder i landet. Ibland kan man få lite panik och känna 
att, ska det vara så här varje gång!” 

 

Hon påpekar dock att frustrationen kan handla om okunskap innan man har lärt sig hur systemet 

fungerar i Mexiko. Teorin om kulturell chock beskriver just detta scenario när man i mötet med en 

ny kultur känner frustration över och irritation gentemot beteenden i den nya kulturen som kan 

kännas orimliga men att man kan ta sig igenom detta stadium och nå en förmåga till anpassning och 

förståelse av det främmande i den nya kulturen.  

 

Arbetsdagarna är generellt sett längre i Mexiko enligt respondenterna. Man börjar runt nio, tio på 

morgonen och slutar senare än i Sverige, vid nio på kvällen är inte ovanligt enligt flera av 

respondenterna. Timmarna utnyttjas däremot inte lika effektivt som i Sverige menar Amelie 

Mossberg där hon har uppfattningen att man i Sverige kommer till jobbet, till sitt kontor, stänger 

dörren och sitter och arbetar hela dagen. I Mexiko tar man sig längre tid till luncher, ofta runt två 

timmar berättar många av respondenterna. Pia Engholm säger, i en liknande diskussion om tiden 

och vilken roll den har i Mexiko och i Sverige, att ”face-time”, ett uttryck som de gemensamt 

använder, är viktigare än produktivitet i det hänseendet att man måste vara på kontoret så länge 

chefen är där oavsett om du har något arbete att utföra eller inte.  
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I Mexiko arbetar man inte bara långa dagar många gånger, utan många av livets dagar upptas utav 

arbetet då man endast har sex dagars ledighet om året enligt lag berättar Amelie Mossberg. Dessa 

sex dagar har man först rätt till när man har arbetat på företaget i ett års tid. Hon uppfattar det som 

att alla tycker att det är okej. I Sverige däremot, där man har rätt till betydligt mycket mer ledighet 

om året, upplever hon att folk klagar på att man inte får tillräckligt mycket semester. Flera av 

respondenterna säger på olika sätt att man i Mexiko är mycket villigt inställd till att lägga tid på 

arbetet. Johan Gyllenswärd säger till exempel att alla arbetar när det behövs och det är ingen som 

kräver övertidsersättning. Carl-Otto Rydner menar att det finns ett mer flexibelt sätt att se på tiden i 

Mexiko: 

 

”Business ska man kunna göra när som helst. Det går ju inte att säga att vi kan ses om 14 
dagar om det är en grej som måste göras i morgon. Här är prioriteringarna olika. I Sverige 
kan man säga, nej jag måste hämta mitt barn från skolan eller nej vi har tvättstugan, när det 
gäller en situation då det kommer en minister från Mexiko till Sverige som vill träffas. ” 

 

Detta är beskrivningar av verkligheten som stämmer överens med Hofstedes teori om hur maskulint 

respektive feminint orienterade samhällen ser ut där man utifrån respondenternas beskrivningar kan 

placera Mexiko inom det maskulint orienterade samhället och Sverige inom det feminint 

orienterade. I likhet med teorin ger beskrivningarna av hur man förhåller sig till arbete och fritid i 

Mexiko uttryck för en kultur där man är mer intresserad av pengar än av fritid och i Sverige är 

dagens aktiviteter indelade i jobb och ledig tid och den lediga tiden värderas högt. 

 

Det som hos respondenterna kan upplevas problematiskt eller frustrerande gällande de olika sätten 

att se på tiden i den svenska och mexikanska kulturen kan förklaras och förstås genom teorin om 

monokron och polykron tidsuppfattning som Bodin och Fant tar upp. Tiden i polykrona kulturer 

beskrivs som mindre intressant som måttstock och Daniel Max Martínez, utifrån sin mexikanska 

synvinkel, beskriver sättet att förhålla sig till tid i Mexiko, på ett träffande sätt: 

 

“We are not so concerned about time here in Mexico. It is a bit more structure in Sweden, a 
bit more organized in those terms.” 

 

Beskrivningen av den monokrona tidsuppfattningen i teorin får i sin tur bekräftelse även den genom 

hans sätt att kontrastera den svenska tidsuppfattningen gentemot den mexikanska när han menar att 

man i Sverige lägger mycket vikt vid tidsplaneringen. Den monokrona tidsuppfattningen innefattar 

just detta, en noggrann gjord planering av arbetet och att man påbörjar och avslutar en aktivitet i 

taget. På detta sätt kan den mexikanska tidsuppfattningen sägas vara polykron enligt Bodin och 

Fants definition av denna och den svenska monokron. 
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Något som har uppmärksammats är att den mexikanska tidsuppfattningen kan lokaliseras till det 

monokrona sättet att se på tiden, respektive den svenska tidsuppfattningen till det polykroniska 

sättet, i en aspekt. I Sverige beskriver samtliga av studiens respondenter att tidsplaneringen har en 

dominerande roll i organiserandet av arbetet. Punktlighet är viktigt och förseningar eller väntan i 

vilket sammanhang som helst upplevs som irriterande. Den aspekt som kastar om tillhörigheten 

inom monokron och polykron tidsuppfattning är den där respondenterna gemensamt beskriver hur 

man i Mexiko inte avslutar ett möte förrän frågan eller beslutet är avklarat. Thomas Holmqvist ger 

ett exempel på detta: 

 

”När man är där på möten då tar ju de den tid som behövs. Det finns inte att man slutar ett 
visst klockslag.” 

 

På detta sätt avklarar man i Mexiko en aktivitet i taget och hamnar då under den monokrona 

tidsuppfattningen i just denna aspekt. I Sverige däremot ger alla en överensstämmande bild av att 

man planerar en start- och en sluttid för alla aktiviteter så därför avlutas möten även om frågan eller 

beslutet inte är avklarat. Daniel Max Martínez har erfarenhet av detta från tiden då han arbetade i 

Sverige för ABB och ger ett exempel: 

 

“It happened to me that we said that we were going to have a meeting from nine to ten and 
then if we were not finished at ten o’clock then we set up another meeting, another time or 
later that day.” 

 

Denna tidsplanering med klockslag som styr start- och sluttider gör alltså i praktiken att ofärdiga 

aktiviteter löper parallellt istället för att avklaras en i taget och kan i denna aspekt kopplas till den 

polykroniska tidsuppfattningen. Om en eftersträvan finns om att avklara en sak i taget och att man 

uppfattar det som mest effektivt då lägger man i praktiken egentligen krokben på sig själv i Sverige, 

i just denna aspekt, med denna strikta tidsplanering.  

 

I övrigt passar Sverige in bra inom det monokrona sättet att uppfatta tiden, till exempel med den 

punktlighet som teorin tillskriver den monokroniska tidsuppfattningen. Många av respondenterna 

tar upp just punktlighet som för svenskar är viktig men som för mexikanerna inte har samma 

betydelse. Mexikanernas sätt att uppfatta tiden enligt respondenterna faller här under det 

polykroniska då de menar, precis som teorin säger, att det är accepterat att tänja på tiden. Det 

händer ofta att möten inte börjar då de var planerade att börja och det är okej att komma för sent. 

Runt 15 min och upp till en halvtimme svarar respondenterna sammantaget är okej att komma för 

sent vilket de menar generellt inte händer lika ofta med svenskar och inte heller är okej i samma 
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utsträckning för svenskar då de själva är noga med att vara i tid. Arturo Arias Baez ger en liknelse 

för att förklara skillnaden i hur man ser på tiden och vilken vikt man lägger vid den: 

 

“In Sweden you have it specified up to the minute. For example, the bus comes at 7.35, the 
next one at 7.46 and so on. That you don’t see in Mexico. How you translate that into the 
business is that you basically don’t start and end things at the spot.” 

 

Med detta exempel vill han visa på hur sätten att tänka kring tid skiljer sig då svenskar är vana vid 

ett sekventiellt sätt att tänka på. De kan planera sin tid utefter att bussen kommer 7.46 och de kan 

också räkna med att bussen kommer då. Ett sådant tidsschema för när bussen kommer finns inte i 

Mexiko i samma utsträckning menar Arturo Arias Baez och det finns då heller inte ett sådant sätt att 

tänka kring tid överhuvudtaget. De ser på tiden på ett flexibelt sätt säger han och ser alltså inte 

sekventiella aktiviteter utan tänker sig mer en mix av parallella händelser och behandlar 

tidsaspekten utifrån det synsättet. Han ger ett exempel som beskriver detta då han menar att saker 

händer inte alltid när de var planerade att hända och här har mexikanerna ett mer flexibelt sätt att 

tänka: 

 

“In sweden you turn of your telephone or you put it on silence, you don’t take any calls in 
the middle of a meeting. In Mexiko you take the call.” 

 

Detta kan exemplifiera sättet att behandla tiden då man i Mexiko inte ser att händelser är 

sekventiellt indelade utan ser hur de löper parallellt. När telefonsamtalet då inträffar parallellt med 

mötet är man villig att ta det. Teorin om polykronisk tidsuppfattning beskriver just detta sätt att 

behandla tiden, då man har många bollar i luften samtidigt. Detta behöver inte vara accepterat 

överallt men ger ett exempel på hur uppfattningarna kring tiden skiljer sig.  

 

I Hofstedes dimension om osäkerhetsundvikande, kan svenskar antas ha ett starkt 

osäkerhetsundvikande gällande tidsaspekten då det är viktigt för svenskar att veta när saker börjar 

och slutar för att kunna planera sin tid. Mexikaner kan i sin tur antas ha ett svagt 

osäkerhetsundvikande eftersom de inte bekymrar sig lika mycket över tiden utan är mer öppna för 

förändringar i tiden och är vana att hantera flera bollar i luften samtidigt.  

 

Punktligheten, som svenskar uppvisar i Mexiko, är något som många av respondenterna pratar om 

som något positivt emottaget i Mexiko. Punktligheten gör att svenskar ses på som pålitliga. Både 

Thomas Holmqvist och Johan Gyllenswärd tror att det goda ryktet de har i Mexiko grundar sig på 

att de levererar det de säger att de ska göra. Johan säger att han tror att Ericsson tjänar på den 

ärlighet de arbetar med kring tidsplanen:  
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”Det som vi har haft problem med är ett antal underleverantörer som hellre lovar någonting 
som de tror att vi vill ha än något som är realistiskt. Vi försöker säga en tid till våra kunder 
som vi tror på och som vi vet att vi kan leverera, vi tar hellre fighten med dig nu och säger 
att så här är det, det här är vad vi tror på, vad vi står för än att ta fighten sen när vi är 
försenade.” 

 

Han uttrycker en frustration över den orealistiska tidsplanen som många underleverantörer 

framhåller eftersom det gör att det blir svårt att planera. Deras ärlighet tror han uppskattas av deras 

mexikanska arbetspartners. Även om de inte är nöjda med tidsplanen så vet de att det Ericsson 

lovar, det levererar man. 

 

Sofie Buskas berättar om hur svenska turister alltid är i tid till när de ska bli upphämtade av bussen 

och att en mexikansk busschaufför reflekterade över detta och hur skönt han tyckte att det var att 

köra upphämtning med svenska gäster. Han berättade för Sofie att även om han är på plats fem 

minuter före upphämtningstid så är de svenska gästerna klara för att packa in sitt bagage och köra 

iväg. Ska han köra mexikanska gäster då kan han ha väntat i en halvtimme och de har fortfarande 

inte dykt upp. De ser fördelarna med att svenskar alltid är i tid menar hon.  

  

Daniel Max Martínez säger att han tycker punktligheten och att hålla sig inom den planerade 

tidsramen vid möten, som svenskar lägger vikt vid, är något positivt. Han menar att man stör någon 

annans tid när man dyker upp senare till ett möte och att det är något negativt i den mexikanska 

kulturen att försenade anländningar till möten händer och accepteras.  

 

Flera av respondenterna understryker dock att respekten för tid, i avseendet att komma i tid, ibland 

är striktare på högre nivåer och med hänsyn till vad som ska diskuteras på mötet, hur viktig frågan 

är som ligger till grund för mötet. Dock kan de generellt se dessa skillnader i respekten för tid 

menar de. 

!
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Fyra av elva respondenter har själva tagit upp machokulturen i samband med frågan om den 

allmänna attityden till kvinnor i arbetslivet i Mexiko. Helen Deresky skriver att ”Machismo” är en 

viktig beteckning av den mexikanska kulturen och definierar det som en skarp rollfördelning 

baserad på kön.96 Andra respondenter har inte använt sig av uttrycket men på andra sätt beskrivit 

                                                
96 International Management, Managing across borders and cultures. Text and Cases. Helen Deresky. 2011 



 51 

denna rollfördelning eller uppfattning om rollfördelning mellan man och kvinna. 

 

Amelie Mossberg berättar om hur hon tycker att affärskulturen skiljer sig mellan Sverige och 

Mexiko och i samband med det tar hon upp förhållandet man och kvinna emellan. Hon säger att det 

är en väldigt maskulin affärskultur i Mexiko och att hon inte ser så många kvinnor i arbetslivet 

överhuvudtaget. Hon tycker att det kan vara problematiskt men hon menar att man kan vända det 

till sin fördel då hon som blond kvinna från Sverige kan upplevas som spännande hos de 

mexikanska männen och under affärsluncher är det möjligt att charma dem i samtalen. Hon påpekar 

att det kan låta löjligt men att det faktiskt är sant. Hennes sätt att dra fördel av att hon är svensk 

kvinna kan man se som ett sätt att hantera den maskulina affärskulturen. Arturo Arias Baez ger 

också exempel på fördelar som svenska kvinnor kan ha på grund av utseendet. På ett skämtsamt sätt 

berättar han att de blåa vackra ögonen nästan kan trollbinda männen att göra vad hon som chef 

säger. Även om han skrattar poängterar han att det faktiskt händer.  Amelie Mossberg beskriver 

även hur faktum att hon är kvinna kan ha en negativ inverkan på hennes ställning som överordnad: 

 

”På mitt nuvarande jobb är det jag och en mexikan som sitter i managementteamet, och 
under oss har vi fem andra som också formar en del av management, men det är han och jag 
som är yttersta ansvariga, och alla andra är män. Och då kan det vara så att de fem som är 
under oss hellre rapporterar till honom än till mig för att, du vet…” 

 

Det är Amelie Mossbergs personliga upplevelse av detta och det är hon som sätter det i samband 

med att hon är kvinna och att det skulle vara anledningen till varför de underordnade väljer att gå 

till hennes manliga kollega. Det kan naturligtvis finnas andra anledningar till detta men hennes sätt 

att koppla det samman behöver inte vara taget ur luften utan kan vara en bekräftelse på 

föreställningar om rollfördelning mellan man och kvinna, det som kallas ”machokultur” och här kan 

denna föreställning handla om att en kvinna vanligtvis inte är chef. I Hans Isacsons beskrivning av 

affärskulturen i Mexiko påvisar han en skillnad i förhållandet man och kvinna emellan i de båda 

länderna och tycker att det är en av de större skillnaderna. Han säger att det finns kvinnliga chefer i 

Mexiko men det är lite ovanligare än i Sverige: 

 
”Om tjejen är chef och mannen är assistent då tar de ju alltid killen först i hand till exempel 
och tror att han är chef. Det är ju en nästan större skillnad med den här machokulturen som 
finns i grund och botten i de här typerna av länder.” 

 

Dessa två uttalanden visar exempel på den levande uppfattningen om rollfördelning mellan man och 

kvinna. Amelie Mossberg och Hans Isacson har båda upplevt att någon av männen i affärssällskapet 

i första hand förväntas vara chefen och inte kvinnan. Det kan vara så tydligt som i Hans Isacsons 

beskrivning att man först går fram till mannen i sällskapet för att hälsa för att man förväntar sig att 
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han är chefen eller mer inbäddat som Amelie Mossberg beskriver då medarbetarna hellre väljer att 

rapportera till mannen med samma chefsposition som hon själv. Dessa exempel visar tydligt att det 

finns en maskulin orientering. Som Hofstede uttrycker det anser man inom en sådan orientering att 

könsrollerna ska vara tydligt åtskiljda. Om man anser att de ska vara det kan kanske ifrågasättas och 

istället i många fall vara en till och med ofrivillig reflex som styr detta på grund av traditionella 

djupgående föreställningar om kvinnan och mannen.  

 

Sofie Buskas, som många av de andra kvinnliga respondenterna, tycker inte vid första anblicken, 

när de ser till sig själva, att de blir behandlade annorlunda eller sämre för att de är kvinnor i Mexiko 

men när hon reflekterar över vilken kontext och bransch hon befinner sig inom säger hon att det kan 

ha betydelse i denna fråga: 

 
”Jag har inte upplevt att det egentligen skulle vara särskilt mycket annorlunda än i Sverige. 
Men det är klart, nu är det kanske en skillnad i att jag är en europeisk kvinna, men jag har 
aldrig känt att det på något sätt har varit en issue att jag är en tjej. Och det är ganska 
mycket kvinnligt management i Mexiko, men sen tror jag att om man ser Mexiko som land, 
och Yucatan halvön där jag har arbetat, så är det nog väldigt stora skillnader. Turismen är 
ju mycket internationell och mycket mer open-minded.” 

 
Turismen är av sin karaktär mer open-minded som hon uttrycker det. I en internationell miljö finns 

en möjlighet att landets kultur inte kommer till uttryck på samma sätt och i samma utsträckning. 

Hon väger in som något positivt att hon är europeisk kvinna och att det kanske gör skillnad i hur 

hon blir behandlad utifrån sitt kön. 

 

De flesta av respondenterna reflekterar över hur samhällets sociala struktur ser ut och menar att 

samhället inte är uppbyggt med hänsyn till kvinnans förutsättningar i arbetslivet. Adriana Sosa 

berättar om hur hon som kvinna upplevde det att arbeta i det mexikanska telecomföretaget: 

 
”Det var skillnad i vad en kvinna skulle göra och vad en man skulle göra så jag kände att 
som kvinna fanns det inte så mycket möjligheter till utveckling så då lämnade jag 
företaget.…det fanns väldigt få möjligheter för kvinnor att kunna få chefsposition och 
speciellt om kvinnorna hade familj, då var det kört, det var ungefär som att det var 
kvinnornas eget fel.”  
 

 
Hon berättar vidare att man endast har 42 dagars mammaledighet i Mexiko och menar att detta 

orsakar att väldigt många inte kommer tillbaka till arbetet. De stannar hemma och blir hemmafruar. 

Affärskulturen blir väldigt mansdominerad på grund av detta menar hon och det finns en 

förväntning att kvinnor försvinner från arbetet när de får barn. Hon reflekterar över att detta kan 
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ligga till grund för den knappa utvecklingen som finns för kvinnor i arbetet, möjligheten till 

utveckling ger man istället till någon som inte riskerar att försvinna.   

 
Pia Engholm ger också uttryck för hur de samhälleliga förutsättningarna ser ut för kvinnan i 

arbetslivet: 

 
”…det är ju fler män som arbetar än kvinnor, så det är ju fortfarande väldigt mycket så, när 
man kommer upp i de övre sociala klassarna, att man har hemmafruar. 
Problemet är hur du hanterar ditt familjeliv, för den sociala strukturen är uppbyggd kring 
att det finns en hemmafru.” 

 
Även Carl-Otto Rydner bekräftar det vanliga med hemmafruar i Mexiko: 

 
”Där har vi mycket mer hjälp, där har vi en madame hemma som fixar och kör till skolan 
osv. Så du har tid att göra vad du ska.” 

 
Detta kan ses som underbyggande för det som de övriga respondenterna har tagit upp om ett 

samhälle till hög grad uppbyggt kring könsroller, där det är mycket vanligt med hemmafruar eller 

annan hjälp med sysslor kopplade till hemmet. Detta underbygger även på ett träffande sätt 

Hofstedes beskrivning av den maskulina orienteringen som att könsrollerna ska vara tydligt 

åtskilda, och att arbete ska prioriteras framför familj. Som Carl-Otto Rydner avslutar det, att man 

behöver ha tid att göra det man ska, kan tolkas som att jobbet är det du ska göra och lägga tid på 

och familjen och hemmet krävs det därför att någon annan tar hand om, i hans sätt att uttrycka det, 

en madame, alltså någon av det kvinnliga könet.  

 

Hofstede säger att framåtskridande, succé och pengar värderas högt och normen är ofta att kvinnor 

stannar hemma med barnen. Respondenterna ger sammantaget en bild av samhället som uppbyggt 

utifrån mannens förutsättningar i arbetslivet och anpassar sig lite till kvinnans roll som mamma. 

Arbetet kommer i första hand och upptar de flesta av dygnets timmar, därför krävs det att det finns 

någon som tar hand om barnen. Antingen mamman som då blir hemmafru eftersom hon egentligen 

inte tillåts mer än 42 dagars mammaledighet, eller en anställd administratör i hemmet som Hilda 

Färnsveden kallar det när hon berättar hur hennes arbetande väninnor i Mexiko löser det. Arturo 

Arias Baez, som den ende av respondenterna, men med en dock så intressant synvinkel, påpekar att 

även kvinnan själv reproducerar sin position i samhället som åsidosatt i arbetslivet. Detta genom att 

se familjen som den primära aktiviteten och är villig att ta på sig ansvaret över den. Hon åsidosätter 

då lättvindigt den professionella utvecklingen till förmån för mannen. Detta är en mer djupgående 

och viktig reflektion, men tar man den ett steg djupare ändå kan man fråga sig om hon har något 

annat val än att reproducera detta eftersom att det är ett samhälles institutionella och regelstyrda 

struktur som skapar förutsättningarna. Man kan också fråga sig till vilken grad det är ett aktivt val 
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hon gör när hon tillägnar sig denna roll i samhället och arbetslivet. Många gånger kan det vara ett 

omedvetet val styrt av, som Billy och Ehn uttrycker det i definieringen av kultur, en omedveten 

norm, som säger att kvinnans roll hör mer ihop med sysslor kopplade till hemmet och familjen än 

vad mannens gör. Valet kan också styras av den förutsättning som ges med endast 42 dagars 

mammaledighet och arbetsdagar som ofta sträcker sig en bit in på kvällen.  

Som Adriana Sosa uttrycker det finns det förväntningar som säger att kvinnan ska stanna hemma 

när hon har fått barn, detta skapar naturligtvis också en reproduktion av mannens och kvinnans 

traditionella rollfördelning i samhället och i arbetslivet. Denna föreställning om de skilda 

könsrollerna kan diskuteras med hjälp utav Scheins teori om de tre kulturnivåerna där denna 

föreställning kan kopplas till den djupaste nivån, grundläggande antaganden, som är svårast att 

observera men där kanske de starkaste uppfattningarna och föreställningarna inom en kultur finns.  

 
Begreppet machokulturen, som relativt frekvent dyker upp hos respondenterna, används som ett 

ganska diffust sätt att beskriva mannens dominanta ställning i det mexikanska samhället och det 

kanske är just vad det är, ett diffust, svårdefinierat begrepp som de flesta dock är outtalat överens 

om som en passande del i beskrivningen av den mexikanska kulturen. 

Dereskys beskrivning av ”Machismo” som en viktig beteckning av den mexikanska kulturen, 

betydande en skarp rollfördelning baserad på kön, var ungefär vad Johan Gyllenswärd gav som 

beskrivning av machokulturen utan att egentligen ha funderat över vilken innebörden i begreppet är: 

 
”… generellt sätt så kan man väl säga att mannens ställning i samhället är starkare på 
många sätt även om det är kvinnan som bestämmer i hemmet. Men något exempel, nej, inte 
speciellt genomtänkt…” 

 

Att han vidare uttrycker en förvåning över hur många affärskvinnor det faktiskt finns i affärslivet 

kan även ses som en reflektion färgad av de förutfattade meningarna om att det inte finns så många 

kvinnor inom professionella yrken i Mexiko. 

 
Thomas Holmqvist nämner även han på impuls machokulturen när han svarar på hur han upplever 

kvinnans ställning i arbetslivet:  

 
”I grunden är det en riktig macho kultur. Man behandlar kvinnor med stor respekt och jag 
har upplevt att det blir en mjukare ton i möten om man har med sig kvinnliga kollegor. Det 
är en fördel för diskussionen för annars kan det vara lite tuffare, att de säger att det måste 
vara så här, men när tjejer är med då kan man ha en längre diskussion. Macho på det sättet 
också att man uttrycker en väldigt fast ståndpunkt, det gör man i och för sig i Sverige också 
men jag tror att i Sverige resonerar man fram till saker och i Mexiko tar man en position på 
en gång. Man har bestämt sig för positionen på en före mötet.” 

 
Han beskriver det också som en kulturskillnad generellt i graden av öppenhet för diskussioner och 
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resonerande innan man kommer fram till något och han menar att det i den svenska kulturen finns 

en större öppenhet för detta. Som Hofstede beskriver den feminina orienteringen med att konflikter 

löses genom kompromisser och förhandlingar, verkar kvinnornas inverkan på diskussionerna i 

möten i Thomas Holmqvist exempel, ge just detta inslag. Han beskriver det som att man kan ha 

längre diskussioner och därmed få en chans att påverka den förutbestämda åsikten från motparten.  

Thomas Holmqvist med sin beskrivning och exemplifiering stärker Hofstedes placering av Sverige 

som en feminin orienterad kultur. 
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Respondenterna är eniga om att marknadens storlek i Mexiko erbjuder stora möjligheter för svenska 

företag ändå upplever några av dem att detta inte når fram helt och fullt till Sverige och när svenska 

företag överväger vart de ska etablera sig utomlands. Pia Engholm menar att svenska företag 

tenderar att inte se Latinamerika som ett alternativ: 

 

”Latinamerika är lite av en vit fläck på mångas kartor, men detta är stora, bra och 
välutvecklade marknader som växer.” 
 
 

Amelie Mossberg uppfattar det som att många svenska företag inte vågar träda in på den 

mexikanska marknaden. En av orsakerna tror hon är att de upplever den mexikanska marknaden 

som ganska jobbig, byråkratisk och lite farlig, som hon uttrycker det. Detta kan vara ett tecken på 

att svenska företag upplever ett stort psykiskt avstånd till denna marknad och dess kultur. Teorin om 

psykiskt avstånd säger att ett stort psykiskt avstånd ökar osäkerheten hos företag och barriären för 

inträde blir högre.   

 

De olika skillnaderna mellan den svenska och den mexikanska affärskulturen som har påvisats ovan 

ger alla uttryck för en psykisk distans som finns mellan kulturerna. Ett exempel är skillnaden i att i 

den svenska kulturen finns en uppfattning om att tid är pengar och inom den mexikanska kulturen 

lägger man inte samma vikt vid tidsplanering eller tiden som mått. Detta menar många av 

respondenterna kan skapa en oförståelse för varandras sätt att arbeta och hos svenskar kan det 

mexikanska förhållningssättet till tid upplevas som oprofessionellt och som brist på respekt medans 

det svenska förhållningssättet i mexikanernas ögon kan upplevas som brist på flexibelt arbetssätt 

och sätt att tänka. Flera av respondenterna har poängterat att saker inte händer automatiskt på 

samma sätt i Mexiko som i Sverige. Därmed är uppföljning viktigt, av leverantörer likaväl som av 

anställda för att arbetet ska fungera. Vikten av uppföljning leder till en mer auktoritär ledarskapsstil 

och en striktare hierarki i Mexiko. Den strikta hierarkin kan också vara psykiskt distansskapande 
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eftersom svenskar är vana vid en plattare hierarki och respondenterna har uttryckt att det kan kännas 

jobbigt att man måste kontrollera sina underordnade eller leverantörer i en sådan omfattning. Detta 

kan bero på att man i den svenska kulturen, enligt flera av respondenterna, har en uppfattning om att 

jämlikhet är något att sträva efter och de anser att Sverige har kommit långt i det avseendet. 

Delegering av ansvar blir naturligt i en kultur med jämlikhet som eftersträvansvärt då man anser att 

makten ska fördelas för att göra skillnaderna människor emellan så små som möjligt. 

 

Denna grundläggande idé om jämlikhet i den svenska kulturen kan även den leda till att ett psykiskt 

avstånd upplevs, då den inte är lika grundläggande i Mexiko i avseendet män och kvinnor i 

arbetslivet. Respondenterna upplever att den mexikanska affärskulturen har en maskulin orientering 

då det finns färre kvinnor på den mexikanska arbetsmarknaden och då könsroller antas vara 

uppdelade. Denna beskrivning stämmer överrens med Hofstedes beskrivning av en kultur med 

maskulin orientering. De kvinnliga respondenterna i denna studie upplever det dock i praktiken inte 

riktigt lika problematiskt som det kan förväntas vara när man tittar på kvinnans begränsade 

förutsättningar så som samhället är uppbyggt. Den traditionella könsfördelningen och den 

mansdominerade ställningen i samhället och arbetslivet kan alltså upplevas problematisk men 

kanske inte lika psykiskt distansskapande som vissa andra kulturellt särskiljande faktorer. 

 

En av de kulturellt särskiljande faktorerna som kanske upplevs som en av de största för svenska 

företag är vikten av relationsskapande i arbetslivet. Det är viktigt för svenska företag att skapa 

relationer då det kan vara en av de största barriärerna för att komma in och lyckas på den 

mexikanska marknaden. Man måste lägga ner tid på att lära känna de man vill ha en affärsmässig 

relation med då man inte gör affärer med människor man inte känner: 

 

”Lyckas man komma in så pass väl hos sina motparter eller distributörer som man vill 
jobba med så har man mycket större chans att bli framgångsrik. Om du vill göra affärer 
med någon och vill kunna lite på denne då måste man bli vänner. Mexikaner lurar gärna 
folk men de lurar inte sina vänner.” 
 

Att den mexikanska affärskulturen är relationsbaserad kan bero på att det finns en brist på tillit. 

Flera av respondenterna lägger vikt vid att lära känna varandra och skapa förtroende, 

affärskontakter emellan, man gör helst inte affärer med människor man inte känner och samtliga 

respondenter framhäver det viktiga i att affärskontakterna ska vara pålitliga . En av respondenterna 

uppfattar att det finns en kulturellt etablerad oärlighet och denna uppfattning kan grunda sig i en 

historia av korruption i Mexiko, vilken de allra flesta nämner någon gång i samtalet. Trots att 

respondenterna genomgående inte vill lägga någon tyngdpunkt på korruption i samband med 
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Mexiko, det är ett ämne som lätt sammankopplas med Mexiko menar de och i många fall 

överskuggar detta de många positiva egenskaperna i den mexikanska kulturen, verkar det vara svårt 

att undvika. Respondenterna understryker vikten av att hitta pålitliga personer att utveckla 

affärsrelationer med och detta kan leda till att svenskar upplever en psykisk distans då svenskar är 

vana vid ett mer öppet affärsliv. Bristen på tillit kan även kopplas till den branta hierarkin och den 

kontroll man utövar över de anställda och leverantörer. Detta kan vara en bakomliggande orsak till 

de normer som har utvecklas kring hierarkin och den stora maktdistansen som finns i affärskulturen. 

Den negativa bilden av Mexiko som en kultur som präglas av korruption, resulterar också i att 

barriärerna för ett inträde blir högre, då svenska företag kan uppfatta den mexikanska marknaden 

som jobbig och farlig.  

 

Respondenterna understryker att man måste tänka långsiktigt när man ska in på den mexikanska 

marknaden, då det kan ta tid innan man är ”up & run”, på grund av vikten av relationer. Det tar tid 

att bygga upp dessa, därför måste man tänka långsiktigt. Detta poängterande stämmer överrens med 

Hofstedes sätt att beskriva vad som är viktigt att tänka på i en långsiktigt orienterad kultur. Den 

relationsbaserade affärskulturen leder också till att det blir viktigt med en aktiv närvaro. Enligt 

respondenterna är det sociala väldigt viktigt då det är vanligt att man i Mexiko umgås med sina 

affärsrelationer på fritid. Om man ska kunna ha tillit och bygga upp ett förtroende i dessa relationer 

måste man bli vänner, och då måste man kunna ses och träffas på plats i Mexiko, då 

kommunikation över telefon och via e-post inte kan bygga upp detta förtroende på samma sätt.  

 

Uppsalamodellen tar upp att man måste vara aktiv i den nya omgivningen för att förstå den, och att 

man lär sig hur man sköter affärslivet på den nya marknaden vid en lärandeprocess som kallas för 

”learning by doing”. Enligt denna modell kan man bara uppnå denna kunskap genom egna 

operationer, men som kritiken mot denna modell tar upp, kan företag få kunskap om den nya 

marknaden utan att de nödvändigtvis måste erfara denna själva. Till exempel säger kritiken att man 

kan man korta ned lärandeprocessen genom att anställa eller anlita personer som har den 

nödvändiga kunskapen. Enligt Pia Engholm finns det två alternativ att hantera denna aktiva närvaro 

som den mexikanska affärskulturen kräver; antingen öppnar man ett eget bolag på den mexikanska 

marknaden eller så anlitar man en agent/distributör att sköta denna för ens räkning. Öppnar man 

eget bolag bör man rekrytera personer som har ett starkt personlig nätverk, eller vända sig till 

företag som Exportrådet eller Panasari, och på detta sätt få ta del i deras personliga nätverk och 

relationer. I frågan om vad svenska företag bör tänka på innan ett eventuellt inträde på den 

mexikanska marknaden med hänsyn till kulturella skillnader, rekommenderar flera av 
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respondenterna att man rekryterar någon som kan och förstår kulturen eller att man har en lokal 

förankring för att bygga upp kännedom om landet och även hur företag man ska jobba med 

fungerar. Alla har understrukit att en lokal partner med stark personligt nätverk är en stor fördel. Pia 

Engholm tillägger att även om det i små och mellanstora företag oftast inte finns de resurserna som 

krävs för att etablera ett bolag och ha en aktiv närvaro på marknaden, finns det ändå möjligheter för 

dessa. Hon säger att de istället kan anlita företag som till exempel Panasari som kan representera 

dem och ha en operativ närvaro åt dem. 

 

De kulturella skillnaderna mellan den svenska och den mexikanska affärskulturen som studiens 

respondenter har beskrivit att de upplever har de även diskuterat hanteringen av eller hur de anser 

att man kan hantera dessa. Till exempel berättar Thomas Holmqvist att när man inom ABB ska 

arbeta utomlands finns det information och generella beskrivningar att tillgå av det land som den 

anställde ska arbeta i och generella särdrag inom kulturen, samt tips och råd om vad man bör tänka 

på i mötet med den främmande affärskulturen. Dessa syftar till att förbereda den utresande personen 

för mötet med den nya kulturen. Thomas har själv fått tagit del av dessa kulturella riktlinjer i vad 

man bör tänka på inom den mexikanska affärskulturen. Detta är alltså ett sätt som ABB använder 

sig av för att hantera de kulturella skillnaderna som deras anställda kan uppleva i sitt internationella 

arbete vilket kan kopplas till teorierna om kulturell träning. En stor del av den kulturella träningen 

handlar om att förbereda den anställde som ska arbeta utomlands, ”expatriaten”, innan den reser ut. 

I enlighet med den vikt Deresky lägger vid en befintlig plan för förberedelser för och träning av den 

person som ska arbeta internationellt, ser alltså ABB vikten i förberedelser för att underlätta 

hanteringen av kulturella skillnader. Detta visar även hur kritiken mot Uppsalamodellen kan vara 

berättigad då ett företag som ABB i sitt praktiska arbete för att underlätta mötet med den nya 

affärskulturen använder sig av förberedelser i form av tips och råd och inte räknar med att ”learning 

by doing”, vilket Uppsalamodellen förespråkar, ska räcka för ett lyckat möte med den nya kulturen 

och ett fungerande arbete inom denna. Daniel Max Martínez menar att inom ABB arbetar det 

många kulturellt rika människor, som han uttrycker det, eftersom man har många utväxlingar länder 

emellan då personal roterar i sitt arbete mellan olika nationella kulturer, vilket enligt hans åsikt 

bidrar till att minska de kulturella mentala barriärerna. Daniel menar att de kulturella skillnaderna 

hanteras bäst genom att människor blir utsatta för dessa och han tycker att ABB arbetar på ett bra 

sätt för detta genom att rotera personalen internationellt. Han är dock kritisk till nedskrivna 

riktlinjer om hur man ska hantera generellt beskrivna normer och värderingar inom nationella 

kulturer och litar inte till sådana. Han menar att kunskap om, medvetenhet av och förståelse för 

kulturella skillnader inte kan läras ut, man måste erfara dessa själv då det är högst personligt hur 

man upplever mötet med en främmande kultur. Denna åsikt stärker Uppsalamodellens 
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argumentation om att kunskapen om en annan affärskultur är av underförstådd karaktär och är 

därför svår att överföra till andra som inte har erfarit denna själva. Arturo Arias Baez berättar även 

han om förberedelser Ericsson har för de personer som ska arbeta utomlands. Det finns en 

webbplats, och varje gång någon bokar en affärsresa utomlands skickas en länk till denna som bistår 

med riktlinjer och tips och råd inför vistelsen i det specifika landet. Han tycker dock att det 

fokuseras för lite på det kulturella perspektivet, informationen på webbplatsen handlar till största 

delen om praktiska saker som är bra att veta i förväg, och efterfrågar mer kulturella aspekter. Arturo 

anser att den internationella rotationen inom Ericsson för de anställda är något värdefullt för 

förståelsen av kulturella skillnader och det bidrar till att föra marknadens verkligheten närmare 

huvudkontoret och huvudkontorets visioner sprids till marknaden. Detta är precis vad Deresky 

skriver är ett av flera syften med expatriates. 

 
Även om alla dessa kulturella skillnader kan kännas problematiska, uttrycker flera av 

respondenterna att det psykiska avståndet inte är så stort som de menar att många tror. Daniel Max 

Martínez beskriver den mexikanska kulturen som en västlig kultur och Pia Engholm tillägger att 

hon tycker det finns en stor kulturell likhet och poängterar att det en gång var spanjorerna som 

koloniserade landet och att de då tog med sig mycket av den europeiska kulturen: 

 

”Som européer kan man smälta in både utseendemässigt och socialt här, och det gör att det 
på många sätt är färre utmaningar än vad man skulle kunna tro.” 
 

Båda två har en uppfattning om att den svenska kulturen ligger närmre den latinamerikanska och 

den mexikanska kulturen än den i Asien, Mellanöstern och Afrika, till följd av, bland annat, 

närmare religionsbaserade värdegrunder och traditioner. Amelie Mossberg vill poängtera att även 

om den mexikanska marknaden kan kännas avlägsen kulturellt sett bör fler svenska företag evaluera 

den mexikanska marknaden när de ska expandera: 

 

”Det finns stora affärsmöjligheter för de som vågar gå in och satsa.” 
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Kapitlet presenterar ett kortfattat svar på studiens frågeställning. 
 
 

Studiens frågeställning är; Vilka kulturella skillnader kommer till uttryck när svenska företag är 

verksamma på den latinamerikanska marknaden, och hur hanterar de eventuella problem kopplade 

till dessa? 

 

Studien finner att det finns en större maktdistans i den mexikanska affärskulturen än i den svenska. 

I denna aspekt skiljer sig den mexikanska affärskulturen från den svenska då det är en striktare 

hierarki med noggranna övervakningar och kontroller. Det påvisas också att det finns en 

toppstyrning, där det är få som har befogenheter att fatta beslut. De svenska företagen hanterar detta 

med att anpassa sitt ledarskap till det som mexikanerna är vana vid, då det är så det fungerar på den 

mexikanska marknaden. Toppstyrningen gör att det blir viktigt att ha kontakter på den rätta nivån i 

hierarkin, något de svenska företagen hanterar med att bygga relationer med dessa, eller rekrytera 

eller anlita personer som har dessa kontakter. 

 

Den mexikanska affärskulturen är baserad på relationer. I denna aspekt skiljer sig den mexikanska 

affärskulturen från den svenska då man i stort sett bara gör affärer med folk som man har bra 

relationer med och som man litar på. Att bygga bra relationer kräver en operativ närvaro då det är 

viktigt att mötas vid jämna mellanrum. Svenska företag hanterar detta antingen med att etablera ett 

bolag, till vilket dem rekryterar personal för att ta hand om detta, eller med att anlita en agent till att 

agera och representera dem på den mexikanska marknaden. I vilket fall är det viktigt att de som 

rekryteras eller anlitas har ett starkt personligt nätverk som företaget kan ta del av genom dem.  

 

En skillnad i tidsuppfattningen mellan den mexikanska och den svenska kulturen och vilken 

inverkan denna har i affärssammanhang har denna studie kunnat belysa. Medan svenskar i alla 

sammanhang har en grundläggande respekt för tiden som i att passa tiden, att planera tiden och även 

att organisera tankarna utifrån dygnets 24 timmar och hur de ska fördelas och användas på bästa 

sätt, förhåller sig mexikanerna till tiden på ett mer obekymrat sätt. Att planera tiden blir inte lika 

viktigt då flexibilitet faller dem naturligt och även ger ett arbetssätt som enligt dem är att föredra. 

Från mexikansk synvinkel har den svenska punktligheten och tidsplaneringen påpekats vara något 

positivt av några, men kulturskillnaden kvarstår och ger upphov till frustration många gånger för 

svenska parter i deras affärsrelationer. Från svenskt håll hanteras detta bland annat genom att tänka 

långsiktigt för att inte bli stressad när tidsplaneringen bryts eller när långsamheten inverkar på 

arbetet.  
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Studien finner en maskulin orientering inom den mexikanska affärskulturen vilken skiljer sig från 

den svenska feminint orienterade vilket innebär att arbete och pengar tenderar att prioriteras i 

Mexiko framför fritid och familj då generellt sett flera utav dygnets timmar i Mexiko upptas utav 

arbete än i Sverige. Därmed struktureras också familjelivet annorlunda i Mexiko mot i Sverige och 

könsrollerna är tydligt uppdelade i Mexiko då det är vanligt med hemmafruar och det finns få 

kvinnor inom professionella yrken. De kvinnliga respondenterna i denna studie ser dock inte att 

dessa existerande skillnader i kvinnans förutsättningar i arbetslivet påverkar dem nämnvärt negativt 

på den mansdominerade arbetsmarknaden och inom den mansdominerade affärskulturen i Mexiko. 

De ser skillnaderna men de behöver inte förhålla sig till dem i en sådan utsträckning.  
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I kapitlet presenteras författarnas egna reflektioner kring studien. 
 
Det bör reflekteras över respondenternas varierande grad av kontaktyta med den mexikanska 

affärskulturen och därmed hur olika mycket inblick och erfarenhet de har av denna och även från 

vilket perspektiv de ser de kulturella skillnaderna. Carl-Otto Rydner, Pia Engholm och Amelie 

Mossberg kan tillskrivas en viss expertkunskap om internationella affärsrelationer och i detta fall de 

mellan Sverige och Mexiko eftersom de alla arbetar eller har arbetat inom organisationer som 

hanterar just dessa och ser därmed kulturskillnader som något som bör beaktas och tas om hand för 

att underlätta inträdet för svenska företag på den mexikanska marknaden. De har alla enkelt kunnat 

sätta sig in i studiens syfte och kunnat besvara frågorna på ett utförligt sätt. Carl-Otto har bott i 

Mexiko i 42 år och hans känsla för vad som skiljer sig i den mexikanska affärskulturen från den 

svenska kan dock ha reducerats då han kanske inte kan lokalisera främmande beteenden i den 

mexikanska kulturen efter så lång tid, de kan ha blivit normativa för honom. Då alla respondenter 

har internationella erfarenheter har de alla haft relativt enkelt att förstå och sätta sig in i ämnet som 

studien behandlar men Hans Isacson och Sofie Buskas har, som de själva även velat understryka, en 

begränsad inblick i den mexikanska kulturen då de inom resebranschen inte behöver vara särskilt 

involverade i resmålens kultur. De agerar i en internationell miljö. De har dock bekräftat de 

upplevda kulturskillnaderna som de respondenterna med mer involverande i den mexikanska 

kulturen har beskrivit. Adriana Sosa, Hilda Färnsveden och Arturo Arias Baez har arbetat först i 

Mexiko och har senare i livet kommit till Sverige. Daniel Max Martínez har arbetat i Sverige men är 

från Mexiko och har sin bas där. De kunde därmed bidra till beskrivningar av kulturella skillnader i 

affärslivet länderna emellan från ett mexikanskt perspektiv och därigenom ge intressanta synvinklar 

som kompletterade de svenska. Det framgick att de från de två olika perspektiven återfann samma 

kulturellt särskiljande faktorer som de största, vilket var intressant för vilka upplevda kulturella 

skillnader som studien kunde konstatera. 

 
Det kan riktas kritik till denna studie då Hofstedes kulturdimensioner har haft en central roll i denna 

studie till trots för den kritik som riktas mot dennes forskning. Kulturdimensionerna, och begreppen 

inom dessa, har dock varit till hjälp för att förstå hur olika kulturer skiljer sig och hur man kan 

förklara dessa skillnader. Under arbetets gång har dock kritiken denna forskning blivit utsatt för 

angående svårigheten att mäta kultur på detta sättet påvisats. Till exempel kan både den svenska och 

den mexikanska kulturen tolkas så att de har både svagt och starkt osäkerhetsundvikande i 

Hofstedes definition och beskrivning av dimensionen. Mexiko kan ses som en stark 

osäkerhetsundvikande kultur i aspekten av hög maktdistans, men som en svag sådan i aspekten av 

tidsplanering. Den svenska kulturen kan ses som en stark osäkerhetsundvikande kultur i aspekten av 

den strikta tidsplaneringen och som en svag sådan i aspekten av den låga maktdistansen. Vart man 
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ska placera kulturerna på dimensionen blir svårt då det varierar enligt vilken aspekt av kulturen man 

analyserar. 

 

Studiens syfte var att undersöka och beskriva de kulturella skillnaderna som kommer till uttryck när 

svenska företag är verksamma på den latinamerikanska marknaden, och hur de hanterar de 

eventuella problem kopplade till dessa. Studien avgränsas till enbart Mexiko och man kan fråga sig 

om fynden gjorda i denna studie kan överföras till hela Latinamerika. Som nämnt i diskussionen 

kring studiens tillförlitlighet pratar man om överförbarhet i denna form för studier istället för 

generaliserbarhet, och man frågar sig då om studiens fynd skulle kunna överföras till andra fall. I 

och med att Latinamerika är ett stort geografiskt område med stora kulturella skillnader kopplat till 

varje lands egna kultur, kan inte denna studie dra några slutsatser om vilka kulturella skillnader som 

kommer till uttryck i affärsrelationerna mellan svenska företag och övriga latinamerikanska länder. 

Däremot kan studiens fynd gällande hanteringar av de kulturella skillnaderna mellan den svenska 

och den mexikanska affärskulturen vara överförbara till hanteringen av kulturella skillnader som 

kan komma till uttryck när svenska företag är verksamma i andra länder i Latinamerika. 
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Bilaga 1: 
Intervju-guide 

 
Bakgrundsfrågor: 
 
1. Hur länge har du arbetat mot/i Mexiko? 
 
2. Vad gör du i ditt arbete mot/i Mexiko? 
 
3. Vem har du kontakt med i ditt arbete på den mexikanska marknaden? (agent, nätverk, lokala 
aktörer) 
 
Kulturskillnader i affärslivet: 
4. Hur skulle du beskriva den mexikanska affärskulturen i kontrast till den svenska? (normer, 
traditioner och värderingar)  
   - Vad kan upplevas som problematiskt med hänsyn till detta? 
   - Vad kan upplevas som positivt med den mexikanska affärskulturen i kontrast till den svenska? 
   - Hur kan svenska företag hantera/förhålla sig till de eventuella problemen eller möjligheterna i 
den nya affärskulturen?  
 
Konkreta frågor kring kulturella skillnader kopplade till affärslivet: 
 
5. Hur ser man på arbete och fritid? (strängt åtskiljt eller flyter det samman.) 
6. Hur är mexikanernas attityd till arbete? (arbetsmoral etc.) 
7. Hur förhåller sig mexikaner till kvinnor i arbetslivet?  
8. Finns det skillnader i hur man klär sig i affärssammanhang mellan svenskar och mexikaner? 
9. Finns det skillnader i hur man ser på tiden?  
10. Hur upplever du som svensk bemötandet i Mexiko? (vilket rykte har svenskar i Mexiko, 
bra/dåligt?) 
11. Talar du spanska? Anser du att det är viktigt att kunna spanska i Mexiko?  
 
Andra frågor: 
 
12. Med verksamhet i Mexiko, vilka aktörer såsom lokala myndigheter, politiker, fackförbund eller 
andra har “Företaget” direkt kontakt med?  
    - Kan dessa relationer upplevas som problematiska?  
    - Om ja, vad är det som upplevs problematiskt? 

13. Vad anser du är viktigt för svenska företag att tänka på i samband med ett inträde på den 
mexikanska marknaden med hänsyn till skillnader i affärskulturen?  
 
Avslutningsvis: 
14. Vill du vara anonym? 
 
 


