
1 
 

Kandidatuppsats 

FEKK01, Examensarbete kandidatnivå 

Företagsekonomiska institutionen, Lund 

 VT 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Nationalkulturella skillnader i en 
leverantörsrelation 

 

 
 

 

 

Författare:     Handledare: 

Johanna Anderberg    Ola Mattisson 

Ingrid Appelberg    Anna Thomasson 

Emilia Bobeck-Leulier 

SandraClasson 

 



2 
 

 

 

Stort tack till… 

 

Håkan Löfstedt med personal på BabyBjörn AB för all den tid och hjälp ni bidragit med 
under uppsatsen gång samt den gästvänlighet ni visade oss under vårt besök hos er i 

Lanna. Ert engagemang har varit ovärderligt! 

 
 

_________________                                                                                     _________________ 

Johanna Anderberg                                                                                        Ingrid Appelberg 

 

 

_________________                                                                                    __________________ 

Emilia Bobeck Leulier                                                                                    Sandra Classon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

SAMMANFATTNING 

Examensarbetets titel: Nationalkulturella skillnader i en leverantörsrelation 

Seminariedatum: 2010-06-04 

Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng 

Författare: Johanna Anderberg, Ingrid Appelberg, Emilia Bobeck-Leulier, 

Sandra Classon 

Handledare: Ola Mattisson & Anna Thomasson 

Nyckelord: Nationalkultur,BabyBjörn AB, Kärnvärden, Leverantörsrelationer, 

Kulturella skillnader. 

Syfte: Studien syftar till att undersöka vilket inverkan nationalkulturella 

skillnader har på en leverantörsrelation. 

Metod: Studien kräver ett tolkande perspektiv varför vi har valt att 

genomföra en kvalitativ fallstudie med en abduktiv ansats. 

Teoretiskt perspektiv: Det teoretiska perspektivet har sin främsta utgångspunkt i 

Hofstedes dimensionsteori och McQuistons modell av kärnvärden. 

Utvalda författares teorier inom supply chain och relationship 

management har använts för att skapa en helhets bild. 

Empiri: Empiri har insamlats genom semistrukturerade intervjuer 

bestående av teoretiskt genererade frågor, med BabyBjörn AB 

samt deras textilleverantör i Turkiet. 

Resultat: Studien har visat att vissa skillnader mellan de två fallföretagen 

kan härledas till några av Hofstedes kulturella dimensioner. Mest 

framträdande var olikheter som kan förklaras genom 

maskulinitet/femininitet och individualism/kollektivism. De 

kulturella skillnaderna påverkar kärnvärdena för en framgångsrik 

relation. Det har visat sig att effekter på förtroende, öppen 

kommunikation och personliga relationer hindrar 

leverantörsrelationen att nå sin fulla potential.  
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ABSTRACT 

Titel: National cultural differences in a supplier relationship 

Seminar date: 2010-06-04 

Course: FEKK01, Degree Project Undergraduate level, Business 

Administration, Undergraduate level, 15 ECTS  

Authors: Johanna Anderberg, Ingrid Appelberg, Emilia Bobeck-Leulier, 

Sandra Classon 

Advisors: Ola Mattisson & Anna Thomasson 

Key Words: National cultures, BabyBjörn AB, Core values, Supplier 

relationships, Cultural differences. 

Purpose: The purpose of this thesis is to explore how differences in national 

culture can affect supplier relationships. 

Methodology: The study requires an interpretive perspective why we have chosen 

to do a qualitative case study with an abductive approach. 

Theoretical perspectives: The theoretical perspective is primarily based on Hofstede’s 

dimension theory and the model of core values by McQuiston. 

Other theories by chosen researchers within supply chain and 

relationship management has been used to create a comprehensive 

picture. 

Empirical foundation:  The empirical source is semi-structured interviews based on our 

theoretical perspective conducted with employees at BabyBjörn 

AB and their Turkish supplier. 

Conclusion: This thesis has shown that some differences between the two 

companies in the case study can be explained by the cultural 

dimensions of Hofstede. Most obvious were differences explained 

by masculinity/femininity and individualism/collectivism. The 

cultural differences affect the core values for a successful 

relationship. It has been shown that because of affects on trust, 

open lines of communication and personal relationships, the 

supplier relationship cannot reach its full potential. 
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1. INLEDNING 

Detta inledande kapitel har för avsikt att väcka läsarens intresse för det ämne vi valt för vår 

studie. Bakgrunden syftar till att beskriva relevansen av välfungerande leverantörsrelationer 

och problemdiskussionen mynnar ut i vårt syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

”The main issue facing managers is no longer about ’buying’ the right products at the right 

time and the right price but of handling and developing relationships with key suppliers over 

long periods” (Ford et al., 2003, s 92.) 

Globaliseringen knyter samman världens länder och suddar ut nationers gränser. Det gör det 

svårare för företag att överleva den hårda konkurrensen på en integrerad världsmarknad 

samtidigt som det möjliggör stor tillväxt. På denna internationella affärsmarknad är det därför 

ett måste för företagen att skapa långsiktiga konkurrensfördelar. En överlägsen strategi är den 

som kan skapa värde i företaget och få det att uppnå högre lönsamhet än sina konkurrenter på 

samma marknad, det vill säga att skapa en konkurrensfördel. Detta sker genom att företag 

etablerar en skillnad i värdekedjan i förhållande till sina konkurrenters, där värdet kan bevaras 

utan att kopieras av andra under en överskådlig framtid (Porter, 1979). Utöver att 

globaliseringen underlättar företagens spridning av produkter genom internationella 

distributörer, tillåts även strategiska samarbeten med leverantörer från andra länder. 

Relationshanteringen bli därför viktigt eftersom den kan, om relationerna hanteras rätt, utgöra 

grunden för just en konkurrensfördel. 

En nyckel till framgång har länge ansetts vara en god relation med distributörer där satsningar 

på rätt marknadsföring förhoppningsvis ska generera stora inköp och mer försäljning (Van 

Weele, 2005). Enligt en undersökning av Accenture, världens ledande leverantör av 

managementkonsulttjänster IT och outsourcing, anser 90 % av 229 tillfrågade inköpschefer att 

leverantörsrelationer är en otroligt viktig del, i många fall den avgörande delen, till 

framgången i ett företags verksamhet. Samma undersökning visar att kostnadsbesparingar på 

inköpssidan kan göras med upp till 20 % om relationen utvecklas och underhålls. (Accenture, 

2006) Således visar undersökningen att det finns starka incitament till att satsa på 

leverantörsrelationer i företag och den akademiska forskningen har också visat att dessa 

relationer kan utgöra ett underlag för konkurrensfördelar (Van Weele, 2005). För att skapa 

och behålla dessa konkurrensfördelar som en relation kan ge upphov till, krävs ett aktivt 
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vårdande av företagens aktiviteter och relationer samt förmågan att anpassa dessa efter yttre 

omständigheter. Det är alltså inte endast den interna företagsmiljön som bör beaktas utan även 

den större kontext där företagen och dess leverantörer och distributörer verkar. (Burt et al., 

2003) Detta synsätt tillkom genom Porters Five Forces modell (Porter 1979), men dess 

relevans har uppmärksammats först på senare tid. Vidare har forskning resulterat i ett flertal 

tillvägagångssätt i hur företag ska organisera sin leverantörskedja samt hur 

leverantörsrelationer och nätverk ska byggas i syfte att skapa ett väl fungerande samarbete i 

företagets vertikala relationer. Sådana strategiska samarbeten kan leda till 

kostnadseffektivisering för företagen, särskilt genom det stora utbud av distributions- och 

produktions lösningar som tillhandahålls i dagens globaliserade samhälle. Numera handlar det 

därmed inte främst om konkurrens mellan företag utan konkurrens mellan företagens 

leverantörskedjor och dess nätverk (Ford et al., 2003). 

En funktion som utgör en strategisk roll i företagsverksamheten är inköpsfunktionen. Den kan 

bidra till ökad effektivitet hos företag och individuella leverantörer kommit att bli allt 

viktigare då en fungerande relation är en värdefull tillgång för företagen. Genom relationer 

kan företag sköta sådant som ligger utanför deras egen kompetens och vad som sker i 

relationerna påverkar vad som sker inom företaget. Misslyckade relationer kan kosta ett 

företag extremt mycket men genom förbättrade förhållanden mellan leverantör och köpare 

kan dessa kostnader istället undvikas och långsiktiga konkurrensfördelar uppnås. (Ford et at., 

2003) 

1.2 Problemdiskussion  

För att en relation med en leverantör ska vara givande och lönsam krävs ett nära, långsiktigt 

och fungerande samarbete. Det sker dock inte per automatik utan framgången är beroende av 

att relationen ständigt underhålls. (Ford et al., 2003) Alla leverantörer är unika och skiljer sig 

på många olika sätt. Att ha relevant kunskap kring dessa olikheter kan vara en förutsättning 

för såväl leverantörsanalyser och planering som kontraktsskrivning (Gould, 2003). Utöver det, 

är förståelse för leverantörens bakgrund och dennes förutsättningar av strategisk vikt, inte 

minst när samarbeten sker bortom det egna landets gränser. Då alla relationer är unika och 

parterna befinner sig på olika platser i världen är det svårt att hitta en universell lösning på hur 

dessa olikheter ska kunna överkommas. (Burt et al., 2003) 

Trots att olikheterna skiljer sig från leverantör till leverantör finns det vissa gemensamma 

handlingsmönster, framförallt mellan människor från samma land och med samma nationalitet 
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(Hofstede, 1991). Hofstede har identifierat och kartlagt fem olika dimensioner i ett samhälle 

som beskriver olika uppfattningar och beteendemönster människor emellan. Varje dimension 

har resulterat i en skala på vilken länder har mer eller mindre lika kulturer. Beroende på dessa 

har personer i olika länder olika uppföranden. Det utgör följaktligen utmaningar i förståelse 

och kommunikation länder emellan, framförallt mellan länder som ligger långt ifrån varandra 

i dessa index.  

Burt, Dobler och Starling (2003) menar att trots olikheter och komplexa situationer, finns det 

många anledningar att förlägga sin tillverkning i andra delar av världen eller genomföra 

internationella inköp. Lägre kostnader, mer avancerad teknologi och bättre kvalitet är bara 

några av orsakerna. Samtidigt kan det innebära problem som lägre inflytande, svårt att utföra 

kontroll samt dyra och långa transportkostnader. Ytterligare ett av de många potentiella 

problemen är kulturella olikheter mellan länder. Uppenbara sådana är bland andra språk, 

valutor, högtider, lagar och regleringar men det finns även mer osynliga aspekter att ta hänsyn 

till som kulturella kopplingar till religion, värderingar, traditioner och normer. Dessa mindre 

uppenbara faktorer är vad Hofstede (1991) har identifierat som orsaker till skillnader i 

nationalkulturer1. Det är en stor fördel för ett företag att känna till dessa omständigheter som 

en leverantör verkar i då förhandlingar kan bli mer effektiva och förståelsen och samarbetet 

kan utvecklas och förbättras. Förmågan att förstå hur leverantören tänker och vad som 

underligger vissa handlingsmönster gör att förhandlingsstrategier kan skräddarsys i syfte att 

åstadkomma ett så tillfredsställande avtal och relationssamarbete som möjligt (Burt et al., 

2003). 

Samarbeten över nationella gränser kan skapa problem men som nämnt tidigare samtidigt ge 

upphov till en bra och kostnadsbesparande lösning vid ett inköp (Burt et al., 2003). 

Betydelsen av förståelse för olika nationalkulturer kan således vara avgörande för lyckade 

relationer och eftersom relationen till en leverantör allt som oftast inte är lik relationen till en 

annan, är det viktigt att förstå vad som ligger till grund för varje enskild leverantörsrelation. 

En viktig aspekt är därför att undersöka vad som utgör dessa skillnader och hur dessa visar sig 

i en relation.  

1.3 Syfte 

Studien syftar till att undersöka vilken inverkan skillnader i nationalkulturer har på en 

leverantörsrelation.
                                                        
1 Hofstede definierar uttrycket nationalkultur som ”den kollektiva programmering av 
intellektet som sker när man växer upp i ett visst samhälle” (Hofstede, 1991, s. 326) 
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2. METOD 

I detta kapitel förklarar vi vilka metoder vi använt för att samla in och välja ut material samt 

vilken metod som använts för att tolka och analysera materialet.   

 

2.1 Ansats  

Givet vårt syfte har det varit i vårt huvudsakliga intresse att söka förståelse för hur 

nationalkulturella skillnader kan påverka en leverantörsrelation. Vi har därav valt att forma 

vår studie utifrån en hermeneutisk, det vill säga en tolkande, ansats. Eftersom relationer kan 

anses vara ett mjukare ämne, har vi konstaterat att en kvalitativ metod var bäst lämpad för vår 

studie eftersom det i denna metod läggs tonvikt på ord vid insamling och analys av data. Vi 

anser att det är detta vi har behövt för att kunna uppfylla vårt syfte. Vi har ämnat studera 

upplevda relationer och intryck i ständig förändring och det centrala i en kvalitativ metod är 

just förståelse för hur individer tolkar och upplever den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 

2005), vilket har lett oss till slutsatsen att välja denna typ av metod. Vi skulle för vårt syfte 

inte kunna fånga in relevant data på samma sätt med en kvantitativ metod som oftare är 

inriktad på siffror. Vi har valt att göra en fallstudie av en leverantörsrelation mellan två 

företag för att kunna gå in på djupet av en relation och har utfört intervjuer för att inhämta 

empiri. 

Alvesson & Sköldberg (1994) menar att om induktion utgår från empiri och deduktion från 

teori, så innebär abduktion en tredje möjlig väg som ett mellanting av dessa ansatser, i vilken 

det alterneras mellan teori och empiri under forskningsprocessen. Vi har därav valt att 

använda oss av en abduktiv ansats i vår studie då vi har funnit det nödvändigt att växla fram 

och tillbaka mellan teori och empiri givet vårt syfte. Vi samlade först viss teoretisk kunskap 

inom vårt ämne för att kunna positionera oss. Utifrån valda teorier har vi utformat 

intervjufrågor för att därefter samla in empirisk data. Utifrån denna har vi sedan gått tillbaka 

till teorin och reviderat en del av den som inte längre ansågs relevant med tanke på vår empiri. 

Slutligen har vi i vår analys studerat teori och empiri tillsammans.  

2.2 Val av teori 

För att kunna utföra vår studie och uppfylla vårt syfte har vi behövt skapa en teorigrund att stå 

på. Denna teorigrund har fungerat som kunskapsbas för att kunna analysera och förstå den 
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empiri som har samlats in från våra fallföretag. Det finns mycket befintlig forskning och 

litteratur inom ämnet leverantörsrelationer och vi har sållat fram teori som vi anser är relevant 

som bas för vår studie. Vi har använt oss av Van Weele, Burt och Ford, Gadde & Håkansson 

för att positionera oss i en längre kedja av ett företags aktiviteter. Dessa teorier om supply 

chain och innebörden av relationer har hjälpt oss skapa en helhetsbild av vårt ämne och en 

insikt om relevansen av leverantörsrelationer. Dessa kommer dock inte att användas primärt i 

vår analys utan fungerar som ett komplement för ökad förståelse. För att kunna studera 

nationalkulturer och dess påverkan på en leverantörsrelation har vi valt att utgå från Hofstedes 

dimensionsteori, i vilken han tar upp hur olika nationalkulturer skiljer sig åt. Valet att utgå 

från Hofstedes teorier grundar sig i att det är en välkänd teori som använts frekvent i tidigare 

forskning. Vi är medvetna om att det finns vissa begränsningar med Hofstedes teori men har 

accepterat och bedömt den som lämplig för att uppnå vårt syfte. Vi ansåg den dessutom 

passande för vår studie då hans dimensioner var lätta att göra intervjuer utifrån. McQuiston 

(2001) har arbetat fram en modell med sex kärnvärden och fyra bistående värden som anses 

vara kritiska faktorer för en god och hållbar affärsrelation. Modellen är tydlig och konkret och 

därmed användbar och lätt att tillämpa i studien. Denna modell förstärker tidigare forskning 

som visat på att en värdefull relation är en kombination av organisatoriska och interpersonella 

faktorer. Studien för denna modell är huvudsakligen gjord med avsikt på relationen mellan 

tillverkare och deras försäljningsrepresentanter men vi väljer att applicera den analogt på 

relationen mellan köpare och leverantör. 

2.3 Val av empiri 

Vi har valt att utföra en fallstudie då vi givet vårt syfte ansåg oss behöva göra en djupare 

undersökning för att kunna tolka och förstå det vi ser. Vi har avgränsat studien på grund av tid 

och resurser till att innehålla undersökningen av en leverantörsrelation mellan två företag. 

BabyBjörn AB och dess babyprodukter har slagit stort på den internationella marknaden inom 

sin bransch och är idag störst på bärselar. Företaget kom till vår uppmärksamhet och fångade 

vårt intresse tack vare sin unika design och med sitt svenska ursprung och svenske grundare 

vilket avspeglas i företaget. Företaget har extremt höga krav på kvalitet och säkerhet i sina 

produkter då de är till för små barn, och har därmed höga krav på material och konstruktion. 

Dessa anspråk gör att företaget noggrant väljer sina leverantörer och relationerna med dem 

blir i hög grad betydelsefulla för slutprodukten. På 1990-talet lade BabyBjörn AB en del av 

sin produktion utomlands. Vi fann det av intresse att studera hur företaget arbetar med sina 
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utländska leverantörer för att bibehålla goda relationer och uppnå kvalitet och säkerhet trots 

eventuella nationalkulturella skillnader.  

Genom att studera litteratur och teorier kring vårt ämnesval, samt efter diskussion med vårt 

fallföretag, bestämde vi oss för att studera den leverantörsrelation som BabyBjörn AB har 

med sin textilleverantör i Turkiet. Detta beslut tog vi dels för att det eftersträvas långsiktigt 

samarbete i denna relation, och dels för att Sverige och Turkiet skiljer sig synbart åt i 

Hofstedes dimensionsteori. Vi valde att intervjua båda parterna för att få en så rättvis 

helhetsbild av relationen som möjlig. 

2.3.1 Datainsamling 

Våra primärdata är intervjuer med BabyBjörn AB och deras turkiska leverantör. Vi hade för 

avsikt få fram information om deras relation till varandra och hur deras nationalkulturella 

bakgrund utgör skillnader och påverkar relationen. Intervjuerna gjordes med inköpsansvarig 

Håkan Löfstedt, kvalitetschef AnnHelene Sandberg samt Peter Karlsson, 

produktionsplanerare på BabyBjörn AB. Hos det turkiska företaget intervjuade vi VD:n. 

Dessa personer är nyckelpersoner i inköpsprocessen och står för stor del av den frekventa 

kontakten mellan de två företagen. Intervjun med BabyBjörn AB skedde i början av vår 

intervjufas via e-post. Därefter tog ett personligt möte plats vid deras logistikcenter i Småland 

för mera ingående intervjuer. Dessa byggde på frågor genererade från vår teori. Intervjuerna 

var semistrukturerad vilket gav möjlighet till flexibilitet och följdfrågor. Intervjun med den 

turkiska textilleverantören gjordes via e-post genom BabyBjörn AB. 

Vi skapades oss även mer primärdata genom intervjuer med Svenska Exportrådet. Genom att 

genomföra en intervju via e-post ville vi få deras uppfattning på hur nationalkulturella 

skillnader kan påverka affärsrelationer mellan Sverige och Turkiet. 

Då det krävdes mer än ovan nämnda primära källor för att skapa relevant grund till vår studie, 

utnyttjade vi även sekundär data i from av litteratur och vetenskapliga artiklar. Genom dessa 

har vi samlat kunskap om teorier och modeller som skulle kunna hjälpa oss i vår studie, samt 

som kunnat ge oss bakgrund till vårt ämnesval. 

2.4 Val av analysmetod 

För att kunna genomföra en analys med avsikt att uppfylla vårt syfte har vi skapat vårt eget 

analysverktyg bestående av Hofstedes dimensionsteori och McQuistons (2001) kärnvärden. 

Teori och empiri väger lika tungt i vår analys och vi rör oss mellan dessa genom att 
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kontinuerligt återknyta vår empiri till Hofstedes dimensioner för att bilda oss en uppfattning 

om dessa kan påverka kärnvärdena och i så fall på vilket sätt. Efter insamling av empiri, som 

framkommit ur teoretiskt genererade frågor, har vi transkriberat och sammanställt 

intervjuerna. Därefter har vi filtrerat empirin genom Hofstedes kulturdimensioner för att se 

om några av de olikheterna som upplevs mellan företagen i relationen skulle kunna hänföras 

till dessa. Därefter analyserar vi om effekterna av dimensionerna i sin tur påverkar 

kärnvärdena och därmed relationen.  

Följande modell har skapats för att tydliggöra vårt analysverktyg. 

 

Figur.1: Analysverktyg (författarnas egen modell, 2010) 

2.5 Avgränsning 

Efter insamlingen av empiri kunde vi göra vissa avgränsningar för vår analys. Av de fem 

dimensioner som Hofstede presenterar var det endast fyra av dem som vi ansåg relevanta för 

vår studie. Den femte dimensionen, vilken kort beskrivs i teorikapitlet och behandlar 

kortsiktig v.s. långsiktig tidsdimension, har vi valt att lämna utanför. Detta eftersom det skulle 

göra analysen något för bred, men även för att vi anser att de kulturella skillnader som 

dimensionen ger uttryck för inte påverkar något av kärnvärdena på ett annorlunda sätt än de 

övriga dimensionerna. 
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2.6  Värdering av resultat 

Vi anser att den metod vi valt för vår studie är bra då den passar vårt syfte. Eftersom det är en 

fallstudie vi har gjort, har inte syftet varit att generalisera utan att undersöka en specifik 

relation. Vi tycker att den empiri vi har fått fram är god för vårt syfte och att vi har hittat det 

som behövdes för vår analys. För djupare studier hade vi behövt titta på fler fall. Detta ligger 

dock utanför vårt syfte.  

Relationer är ofta känsliga och eftersom våra fallföretag har en relation med varandra kan 

detta ha påverkat de svar vi fått i intervjuerna. Svaren kanske inte är helt ärliga och 

överensstämmande med praktiken då respondenterna inte vill riskera att påverka relationen 

negativt. Detta är dock inget vi har kunnat påverka.  

Vi inte har kunnat vara i direktkontakt över e-post och telefon med BabyBjörn AB:s 

leverantör i Turkiet. Detta beror på företagets policy om att skydda sina leverantörer och deras 

policy är inte något vi kan eller har för avsikt att påverka. Idealiskt hade varit att få träffa den 

turkiska leverantören men det fanns varken tid eller resurser för det i denna studie. Trots brist 

på direktkontakt bedömer vi leverantörens svar på våra frågor som högst relevanta för vår 

studie. 

Vår avsikt med denna studie i enlighet med vårt syfte, är att försöka ge en förståelse för hur 

vissa nationalkulturella skillnader påverkar en leverantörsrelation. Dess slutsatser avser att ge 

insyn i eventuella nationalkulturella skillnader som vara aktuella för andra svenska företag 

som har relationer med leverantörer av annan nationalkultur. Vi vill dock än en gång 

poängtera att detta är en fallstudie av endast en relation och att det inte kan dras några 

generella slutsatser utifrån denna studies slutsatser. 
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3. TEORI 

Följande kapitel ämnar beskriva de begrepp och teorier som positionerar vår studie och 

fungerar som ett paraply över de två huvudsakliga teorier som vi därefter redogör för och 

som ingår i vårt analysverktyg. 

 

I de två första styckena definieras vad supply chain är och vad en relation innebär, dessa 

används emellertid inte i analysen utan avser endast att positionera vår studie i en längre kedja 

av ett företags alla aktiviteter. Vidare går vi in på teorin som kommer utgöra en del i vårt 

analysverktyg. Denna består av Hofstedes (1991) välkända dimensionsteori som identifierar 

skillnader mellan nationalkulturer. Den andra delen av verktyget är de olika kärnvärden och 

bistående värden som McQuiston (2001) tagit fram, vilka anses vara förutsättningen för en 

välfungerande relation.  

3.1 Supply Chain 

Begreppet supply chain kan definieras på flera olika sätt. En beskrivning är supply chain som 

aktiviteter angående planering, koordinering och kontroll av allt från råmaterial till färdiga 

produkter som löper från leverantör och tillverkare till slutkonsument (Van Weele, 2005). 

Ett annat sätt att se på supply chain är genom en av tre olika nivåer. Dessa tre nivåer tydliggör 

begreppets relevans och funktion på tre olika plan. Den första nivån hänförs endast till 

relationsaktiviteterna mellan en köpare och säljare i en leverantörskedja. Andra nivån tar ett 

mer övergripande perspektiv och inbegriper hela leverantörssidan inkluderande företagets alla 

leverantörer och relationer. Slutligen, den sista nivån, är den som innefattar alla aktiviteter 

som krävs för en produkt att ta sig från idé till slutkund. (Su, Yi-fen, Yang, Chyan, 2010) För 

vår studie har vi valt att rikta in oss på att studera en relation utifrån den första nivån, där 

relationen mellan leverantör och köpare studeras mer djupgående. Eftersom det är ett företags 

supply chain som kan generera konkurrensfördelar, är det viktigt att alla delar fungerar och att 

köpare och säljare samverkar effektivt i relationen (Van Weele, 2005).  

3.2 Syftet med en leverantörsrelation  

”A partner is defined as a firm with whom your company has an ongoing buyer-seller 

relationship, involving a commitment over an extended time-period, a mutual sharing of 
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information and a sharing of risks and rewards resulting from the relationship.” (Ellram and 

Hendrick, 1995, s. 1)  

Det underliggande målet för samarbetet mellan köpare och leverantör handlar om att skapa 

lägre logistikkostnader genom att få bra service och hjälp med sådant som en part inte ensam 

skulle kunna utföra lika effektivt. Vidare är det kvaliteten på produkten som kommer av 

ömsesidig förståelse för vilka krav som produkten behöver möta. Slutligen syftar 

leverantörsrelationen till att kunna utveckla och förbättra produkten med tidens gång. (Van 

Weele, 2005)  

Enligt Van Weele (2005) är det över lag få partnerskap som är lönsamma. Han definierar dem 

som”the result of the contractor’s continuous effort to improve results in the relationship with 

suppliers, rather than a technique which can be adopted and applied in a short time” (Van 

Weele, 2005, s 166) Vidare menar han att vägen till ett samarbete är lång och utan några 

genvägar till framgång.  

En relation som karaktäriseras av konstruktivitet och effektivitet har på kort sikt betydelsen av 

att vara en bra, kostnadsbesparande lösning för företagets inköpsfunktion, men på lång sikt 

kan det också utvecklats till att bli ett företags konkurrenskraft (Van Weele, 2005). Begreppet 

relation definieras som mönstret av interaktioner och ömsesidigt beroende över tid mellan ett 

företag och kund eller företag och leverantör och syftar alltså till att beskriva respektive 

parters beteende gentemot varandra (Ford et al., 2003). 

Dessa synsätt visar på hur viktig en relation är och vilken betydelse leverantörsrelationerna 

har för företaget. Dess potentiella del som konkurrenskraft gör den viktig att värna om. 

Relationen kompliceras ytterligare då parterna är från olika länder och därmed har olika 

kulturella bakgrunder (Burt et al., 2003). 

Ford, Gadde, Håkansson och Snehota (2003) har också sett att relationer kan vara 

komplicerade och definierar dessa utifrån tre dimensioner. En dimension är att relationer kan 

ses som ett problem då de ofta är invecklade och svåra att hantera. Parterna bör sträva efter ett 

nära, ömsesidigt och förtroendefullt förhållande men det innebär också vissa kostnader i form 

av minskad kontroll och inflytande. De andra dimensionerna, som dock ej tas upp i denna 

studie, handlar om att se relationen som en strategisk resurs samt hur relationen behöver 

utvecklas över tid för att på lång sikt bli en lönsam tillgång för företaget.  
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3.3 Kulturers påverkan på internationella relationer 

Hur leverantörsrelationer skapas och utvecklas beror till stor del på parternas förmåga att 

förstå varandra. För att lyckas krävs överbryggande av eventuella meningsskiljaktigheter och 

hantering av skillnader i tankesätt, känslor och beteende, sådant som i hög grad är kopplat till 

kultur. För att förstå kopplingen mellan ett visst beteende och en viss nationstillhörighet, 

vilket är avgörande för att kunna studera nationalkulturens inverkan på relationen, krävs en 

teoretisk struktur. 

Som tidigare nämnt har vi därför valt att i den här studien använda den dimensionsteori som 

Hofstede (1991) har utvecklat. Då de kulturella dimensionerna kan visa på 

värderingsskillnader kan de även utgöra ett underlag för att studera hur motsatta 

värderingssystem kan påverka en affärsrelation och hur den kan balanseras så att båda 

parternas intressen tillgodoses. 

Hofstede definierar kultur som ett kollektivt fenomen, närmare bestämt en kollektiv mental 

programmering. Detta är inte något människor ärver, utan något som uteslutande sker via 

inlärning och som tar sin början så fort vi föds. (Hofstede, 1991) 

3.4 Bakgrund till Hofstedes teori 

I början av 1900-talet utvecklades teorin om att alla samhällen möter samma typ av problem 

men bemöter dem på olika sätt. Sociologen Inkeles och psykologen Levinson kom på 50-talet 

fram till att följande faktorer kunde klassas som globala grundläggande problem som 

påverkade hur ett samhälle och människorna i det fungerade: 

• Relationen till auktoritet/myndigheter 

• Synen på sig själv. Här skiljs på relationen mellan individ och samhälle och individens 

idé om maskulinitet och femininitet. 

• Sätt att handskas med konflikter, hur individer hanterar aggressivitet och hur de 

uttrycker känslor. 

Tjugo år senare fick Hofstede själv tillgång till en omfattande studie angående 

värderingssystem i olika länder. Studien innehöll resultat från undersökningar om 

uppfattningar och synsätt hos de anställda på företaget IBM i över femtio olika länder världen 

över. De anställda liknade varandra i alla avseenden förutom nationalitet, vilket skulle 

innebära att de skillnader och olika uppfattningar som kom till uttryck i studien främst kunde 



18 
 

tänkas vara en effekt av nationell tillhörighet. Analysen av svaren som de anställda gav på 

studiens frågor visade att sättet att angripa svårigheter gjordes på olika sätt och detta inom 

följande områden: 

• Brist på social jämlikhet 

• Förhållande mellan individ och grupp 

• Uppfattning om manlighet och kvinnlighet 

• Hantering av osäkerhet, aggression och känslor. 

Detta stärkte med andra ord den forskning som Inkeles och Levinson redan påbörjat och de 

fyra problemområdena blev grunden till Hofstedes kulturella dimensioner; maktdistans, 

individualism/kollektivism, maskulinitet/femininitet, osäkerhetsundvikande och långsiktighet 

vs kortsiktighet. Den sista dimensionen tillkom dock senare. (Hofstede, 1991) 

3.5 Skillnaden mellan nationalkultur och organisationskultur 

Med detta stycke vill vi redogöra för hur Hofstede skiljer på national- och organisationskultur. 

Detta för att tydliggöra vilken typ av kultur som vi riktat in oss på och som är intressant för 

vår studie. 

Intresset och forskningen kring organisationskulturer ökade under sextio- och sjuttiotalet. 

Forskare fann att en dominerande kultur i en organisation var en avgörande egenskap hos 

företag som utmärkte sig i olika studier. Var organisationskulturen dessutom stark och 

inriktad mot marknaden, fungerade den som en effektiv styrning av organisationen och gjorde 

att formell vägledning inte behövdes i lika stor utsträckning som hos företag med svagare 

kulturer . (Hofstede, 1991) 

Organisationskultur har därefter blivit lite av en ”fluga” och i många sammanhang anses det 

minst lika viktigt som strategi och kontroll. Inställningen till organisationskulturer påverkas 

dock i sin tur av nationalkulturer. Exempelvis är fransmän enligt Hofstede mer beroende av 

regler och hierarkier än amerikanare och i Sverige är befolkningen ännu mindre beroende av 

detta och mycket mer öppna för organisationskultur. 

Organisationskultur och nationalkultur är av olika natur. Kulturmanifestationerna som 

symboler, ritualer och värderingar, spelar olika stor roll inom dem. Trots att människor i olika 

nationer till det yttre ser ut att alltmer likna varandra och leva liknande liv så handlar det 

främst om sedvänjor som klädsel och fritidsaktiviteter. Sedvänjorna kan dock ha helt olika 
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betydelse och hänföras till ett mycket djupare plan och på värderingsnivån råder fortfarande 

stora skillnader mellan människor från olika nationalkulturer enligt Hofstede. På 

organisationsnivå däremot manifesteras kulturskillnader främst som olika sedvänjor, medan 

det på nationsnivå alltså istället yttrar sig genom värderingsskillnader. Värderingar förvärvas 

främst genom familjen. Sedvänjor inom yrket lärs in på arbetsplatsen och värderingarna som 

är knutna till det förvärvas i skolan eller på universitet genom utbildningen. Hofstede refererar 

till kärnan av en organisationskultur som ”delade uppfattningar av vardagliga sedvänjor” 

(Hofstede, 1991, s. 227). 

3.6 Hofstedes kulturella dimensioner 

En dimension definierar Hofstede som ”en kulturell aspekt som kan mätas i förhållande till 

andra kulturers motsvarande aspekt” (Hofstede, 1991, s. 24). Utifrån dessa dimensioner har 

Hofstede gett olika länder graderingar och därmed arbetat fram en modell för skillnaderna 

mellan nationalkulturer. 

3.6.1 Första dimensionen: Maktdistans 

Maktdistans refererar till hur personer inom olika nationalkulturer hanterar ojämlikhet, eller ”i 

hur hög grad de mindre kraftfulla medlemmarna av institutioner och företag inom ett land 

förväntar sig eller accepterar att makt fördelas ojämlikt” (Hofstede, 1991, s. 40).  Det säger 

något om beroendeförhållanden i olika länder. I ett land med låg maktdistans är underordnade 

inte speciellt beroende av deras chefer och det råder ett ömsesidigt beroende snarare än ett 

hierarkiskt och inga problem med att uttrycka synpunkter från båda håll. Ett land med hög 

maktdistans har tvärtom, underordnade som är mycket beroende av deras chefer och det är 

ovanligt att de ifrågasätter överordnade. Detta gäller inte bara chefer och anställda. I länder 

med hög maktdistans förväntas även barn lyda sina föräldrar och ha respekt och akta de som 

är äldre. I länder med låg makdistans uppmuntras istället självständighet och det läggs ingen, 

om så väldigt liten, vikt vid formell respekt.  

3.6.2 Andra dimensionen: Individualism /  kollektivism 

Den här dimensionen refererar till vilken grad gruppens intressen sätts före individens, eller 

hur stor makt gruppen har. Detta kopplas även till uppfattningen om det egna ”jaget” och 

huruvida personer föreställer sig som en del av ett ”vi” snarare än ”jag”. Hofstede menar att i 

individualistiska samhällen är banden mellan individerna lösa. De förväntas stå på egna ben 

och ta hand om sig själv medan personer i kollektivistiska samhällen integreras i grupper som 
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medlemmarna fortsätter vara en del av och identifiera sig med hela livet. På grund av 

skillnader i individualism/kollektivism prioriterar även människor i individualistiska och 

kollektivistiska samhällen olika vad gäller arbete. Viktigt för individualistiska personer är 

fritid, frihet och utmaningar medan kollektivistiska personer främst sätter utbildning, goda 

fysiska arbetsförhållanden och att de får nytta av sina färdigheter i första hand.  

3.6.3 Tredje dimensionen: Maskulinitet / femininitet  

Dimensionen handlar om inställningen och värdering av typiskt manliga och kvinnliga 

värderingar och beteenden. Innan den här dimensionen förklaras måste det först göras vissa 

antaganden om gemensamma och generella manliga och kvinnliga roller i olika nationer. 

Hofstede menar att kvinnor intar ”mjukare” och mer omhändertagande roller, som en följd av 

barnavård och skötsel av hemmet som historiskt sett länge ansetts varit kvinnans uppgift. Män 

är tuffare, mer konkurrensinriktade och självhävdande och även detta skulle kunna tänkas 

vara ett resultat av mannens traditionella roll som jägare och familjeförsörjare.  Likaså i den 

här dimensionen kan påverkan urskiljas på människors önskningar om vad arbetet ska 

medföra. I det maskulint präglade samhällen prioriteras att tjäna pengar, erkännande av ett bra 

utfört jobb, möjligheten att bli befordrad och att arbetet är en utmaning. I det feminina 

samhället är det viktigare med en fungerande chefsrelation och samarbete med kollegor samt 

trygghet i bostadsområdet och i anställningen. Hofstede kom vidare fram till att maskulinitet 

”präglar samhällen i vilka de sociala könsrollerna är tydligt åtskilda; män förutsätts vara 

självhävdande, tuffa och inriktade mot materiell framgång; kvinnor förutsätts vara mer 

anspråkslösa, ömma eller mjuka och engagerade i livets kvalitet” (Hofstede, 1991, s. 106) 

Skillnader i könsroller antas alltså vara större inom dessa kulturer än i feminina kulturer där 

könsrollerna istället är mer flytande och även män anses vara mjuka och värdera livskvalitet. 

3.6.4 Fjärde dimensionen: Osäkerhetsundvikande  

Osäkerhetsundvikande förklarar till vilken grad människorna inom kulturen kan hantera 

tvivelaktighet och ovisshet, det vill säga i hur hög grad människor känner sig hotade av 

okända situationer och på vilket sätt människor bemöter detta. Hög osäkerhet tenderar att 

framkalla stress och ångest hos människor, vilket dock inte är detsamma som rädsla. Ett sätt 

för att minska osäkerheten är lagar, regler, rutiner men även religioner. Hur människor 

hanterar osäkerhet beror på den kulturella kontexten och om medlemmarna av den känner sig 

hotade av okända situationer eller inte. Graden av ängslan inför osäkerhet kan påverka 

människors sätt att kommunicera, de ängsligare kulturerna tenderar att använda mer fysiska 
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uttrycksmedel än länder med lågt osäkerhetsundvikande där människor ofta kan uppfattas som 

tråkiga. Osäkerhet är dock inte detsamma som risk, utan risk är snarare riktat mot något 

specifikt och osäkerhet är mer allmänt och har inget direkt objekt.  

3.6.5 Femte dimensionen: Kortsiktighet vs långsiktighet 

Som tidigare nämnt kommer vi inte analysera leverantörsrelationer utifrån denna dimension.  

Vi förklarar den för att ge en helhetsbild av Hofstedes teori. 

Den femte dimensionen utvecklades inte genom IBM-undersökningen, utan genom en senare 

studie och baseras på Konfucius läror om det dagliga livet. Det grundläggande i 

konfucianismen är: 1) Att samhällets stabilitet baseras på ojämlika förhållanden mellan 

människor, till exempel att en yngre är skyldig att visa respekt mot de äldre. 2) Att familjen är 

prototypen för alla samhälleliga organisationer. 3) Att dygdigt uppförande gentemot andra är 

att inte behandla andra som en själv inte skulle vilja bli behandlad. 4) Att dygd när det gäller 

ens uppgifter i livet består av att försöka förvärva skicklighet och utbildning, arbeta hårt och 

visa tålamod. Detta gav upphov till dimensionen kortsiktig inriktning mot långsiktig 

inriktning. (Hofstede, 1991) 

Ett samhälle med långsiktig inriktning präglas av uthållighet, att ordna relationer efter status, 

sparsamhet och att människor känner skam, detta präglar österländska samhällen. Ett samhälle 

med kortsiktig inriktning präglas istället av personlig stabilitet, att bevara självrespekt, respekt 

för traditioner och ömsesidighet beträffande t.ex. gåvor och förmåner och gäller istället 

västerländska samhällen. 

3.7 Sex kärnvärden för en framgångsrik relation 

För att studera huruvida kulturer kan ha inverkan på leverantörsrelationer behöver vi klargöra 

vad som ligger till grund för en hållbar relation. Här presenteras några konkreta värden som 

kan påverkas av skillnader mellan två länders kulturella dimensioner. 

För att skapa en effektiv och långsiktig affärsrelation mellan köpare och leverantör, har sex 

kärnvärden och fyra bistående värden utformats av McQuiston (2001). De sex kärnvärdena är 

sammankopplade och relaterade till varandra och anses vara det som existerar mellan två 

organisationer. De fyra övriga bistående värdena är interpersonella och fungerar som ett stöd 

till kärnvärdena, det vill säga dessa hjälper till att bygga och upprätthålla en värdefull relation. 



22 
 

Om vissa nyckelpersoner avgår, riskerar relationen att försämras eftersom stödfunktionerna är 

tätt kopplade till specifika personer och personliga relationer.  

McQuistons (2001) teori förstärker tidigare forskning som visat på att en värdefull relation är 

en kombination av organisatoriska och interpersonella faktorer. Studien för denna modell är 

huvudsakligen gjord med avsikt på relationen mellan tillverkare och deras 

försäljningsrepresentanter men vi väljer att applicera den analogt på relationen mellan köpare 

och leverantör. 

I början av relationen är det av mycket stor vikt att mål och syften med samarbetet tydliggörs 

och kommuniceras. Gemensamma mål och syften är ett av värdena, vilket innefattar vikten av 

att parterna förstår varandras motiv på rätt sätt. Genom att förstå och utbyta idéer samt sätta 

upp gemensamma mål kan skillnaden i parternas olika preferenser minska och leda till en 

starkare relation. Detta är svårare att uppnå i situationer där parterna har olika värderingar, tro 

och vanor. För att uppnå en värdefull relation föreslår McQuiston (2001) att eventuella 

samarbetspartners undersöks och kontrolleras genom standardiserade procedurer.   

Det krävs även en symmetrisk maktbalans mellan de involverande parterna i en relation för att 

ömsesidigt beroende ska uppnås. Att förstå sitt behov av den andra partens kunskap för att 

kunna uppnå sina egna mål är en förutsättning för att ömsesidigt beroende ska utvecklas och 

leda till ett bättre samarbete och värdeskapande för alla parter.  Denna förståelse underlättas 

av en genomgående Öppen kommunikation i relationen. Forskning visar på att en effektiv 

kommunikation mellan två parter består av tydliga mål, förståelse för åhörarnas behov samt 

att kommunikationen tillhandahålls på ett sådant sätt att åhörarnas uppmärksamhet inte 

förloras på vägen innan budskapet når fram. För att kommunikationskanaler ska bli effektiva 

krävs det att de är konstanta. Ju mer parter kommunicerar, desto lättare kan förtroende och 

engagemang utvecklas samt konflikter lösas. McQuiston (2001) menar att god 

kommunikation måste innefatta alla relevanta parter som berörs av relationen samt innebära 

uppföljning av tidigare kommunikation. 

För en värdefull relation krävs även att båda parterna har insikt i och förståelse för den andres 

ekonomiska situation och ett intresse för motpartens lönsamhet. Båda parterna måste vara 

tillfredställda med de förmåner relationen kan tillföra för att samarbetet ska kunna motiveras. 

Målet med relationen mellan leverantör och köpare är med stor sannolikhet kopplat till 

effektivisering och kostnadsbesparingar, men även till att tillfredsställa ett kundbehov. För att 

uppnå högre värde för slutkunden krävs det att båda parterna i en relation har för avsikt att 
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tillfredställa samma kundbehov och arbeta mot ett gemensamt mål. Det är därför viktigt att 

båda förstår slutkundens behov på samma sätt och har ett ömsesidigt engagemang för 

kundnöjdhet, vilket underlättas genom att parterna i relationen delar med sig av den 

kundinformation de har och på så sätt kan skapa gemensamma strategier för att uppnå detta. 

Det viktigaste av de sex kärnvärdena, menar McQuiston (2001) är förtroende. Det finns 

många definitioner på vad förtroende innebär. Moorman, Zaltman & Despande definierar det 

som ”a willingness to rely on an exchange partner in whom one has confidence” (McQuiston, 

2001, s. 175). Författaren menar att en relation inte kan upprätthållas utan förtroende och att 

det är den viktigaste källan till skapandet och vårdandet av en relation.  

3.7.1 Fyra bistående värden för en framgångsrik relation 

Det första av de bistående värdena är insatser från högsta ledningen och handlar om hur en 

värdefull relation kan underlättas genom att insatser och initiativ kommer från ledningen. 

Engagemanget motiverar andra och ökar den gemensamma viljan till att underhålla 

relationen. I det andra bistående värdet, fortsatta förändringar, pekar författaren på 

relevansen av att ständigt arbeta för att förbättra en relation för att genom den processen 

fördjupa samarbetet och föra det framåt i utvecklingen. Exempelvis kan det handla om små 

ändringar på detaljer men trots att det tar längre tid är dessa små förändringar lättare att 

implementera och bevara. Professionell respekt, som är det tredje bistående värdet, handlar 

om hur viktigt det är att individer i en relation känner ömsesidig respekt för varandras 

förmågor och kompetens, för att kunna agera professionellt. Utan en professionell respekt 

finns en stor risk för oprofessionellt handlande i relationen vilket kan leda till att relationen 

förstörs. Slutligen är det individer som ligger till grund för alla affärsrelationer, varav 

stödvärdet personliga relationer talar sitt tydliga språk. Resultatet av studien visar att de mest 

produktiva relationerna är de i vilka individer gått ett steg längre från att enbart ha haft en 

affärsrelation till att utveckla personliga relationer med varandra. Ju längre tid en relation 

existerar, desto starkare blir de personliga relationerna relativt de formella. (McQuiston, 

2001) 
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Figur2: Modell över kärnvärden och bistående värden (McQuiston 2001, s171) 

 

3.8 Sammanfattning av teori 

Alla författare och teorier som har presenterats i teoriavsnittet är viktiga för att förstå och 

skapa en helhet av det ramverk som ligger till grund för vad studien syftar till att undersöka. 

Tyngdpunkten i analysen ligger emellertid på Hofstedes (1991) dimensionsteori i 

nationalkultur och McQuistons (2001) sex kärnvärden. Leverantörsrelationen är viktig för 

företaget att upprätthålla men, eftersom länder skiljer sig åt i nationalkultur, kan kärnvärdena 

uppfattas annorlunda och då vara av olika värde för olika länder.  

Genom att definiera supply chain som en kedja av företags alla aktiviteter från tillverkare till 

slutkonsument samt tydliggöra dess relevans och funktion i tre nivåer, avgränsar vi studien till 

att fokusera på relationen mellan köpare och säljare i leverantörskedjan. Samarbetet mellan 

köpare och säljare syftar till att skapa en relation som för båda parter ska förbättra och skapa 
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mer effektivitet i kedjan än konkurrenterna för att nå ökad lönsamhet och på lång sikt ge 

konkurrensfördelar. Detta är dock ingen självklarhet utan kräver hårt arbete och utveckling av 

relationen för att nå framgång. Att relationer är komplexa och kräver underhåll har 

konstaterats av flera författare, särskilt viktigt och svårhanterligt blir det i relationer där 

parterna kommer från olika länder och har olika kulturella bakgrunder.  

Uppfattningar och synsätt skiljer sig åt beroende på nationalkulturer. Hofstedes fem 

dimensioner visar tydligt hur de uppenbarar sig och vilka länder som är mer eller mindre lika 

varandra. Maktdistans kan vara högst relevant för att förstå bakgrunden till hur personer från 

andra länder förhåller sig till chefer och huruvida de accepterar att ta order från andra. För att 

förstå hur människor motiveras av olika saker kan individualism/kollektivismdimensionen 

utgöra en viss förklaring genom att visa på om människorna sätter sig själva eller gruppen i 

första rummet. Osäkerhetsdimensionen beskriver varför människor skiljer sig åt i arbetstempo 

och sätt att uttrycka sig, genom att beakta till vilken grad personer inom kulturen är benägna 

att undvika stress. Skillnader gällande beteenden och värderingar nationer emellan som kan 

anses typiskt manliga eller kvinnliga kan förstås med den maskulina/feminina dimensionen. 

Inte minst är denna information av stort värde för att vi ska förstå vårt eget samhälle och 

kultur och vad som faktiskt ligger bakom våra egna preferenser och beteenden. Den femte och 

sista av Hofstedes (1991) dimensioner, kortsiktighet/långsiktighet, tillkom något senare och 

bygger på Konfucius tankar om det dagliga livet.  

Då skillnader i nationalkultur påverkar hur en leverantörsrelation ter sig krävs en definition av 

vilka faktorer som denna relation kan studeras genom. McQuistons (2001) sex kärnvärden och 

fyra bistående värden utgör dessa faktorer . Kärnvärdena är gemensamma mål och syften, 

ömsesidigt beroende, öppen kommunikation, intresse för motpartens lönsamhet, ömsesidigt 

engagemang för kundnöjdhet samt förtroende. De bistående värdena fungerar som stöd till 

kärnvärdena och utgörs av insatser från högsta ledningen, fortsatta förändringar, 

professionell respekt och personliga relationer.
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4. EMPIRI 

I detta avsnitt ges läsaren först en översiktlig presentation av Turkiet som land och dess 

växande ekonomi. Därefter presenteras fallföretagen följt av hur deras relation ser ut.  

 

4.1 Turkiet 

Republiken Turkiet är en sekulär enhetsstat som blir alltmer integrerad med väst. Turkiets 

geografiska läge utgör en bro mellan Europa och Mellanöstern vilket gör landet intressant för 

europeiska företag eftersom det ger möjlighet att nå fler marknader i länder så som 

Azerbajdzjan, Turkmenistan, Georgien, Kazakstan med flera, vars kultur och språk liknar 

Turkiets. Med en stor, ung befolkning samt en allt högre konsumtionsnivå, investeringar i nya 

industrier och en stabilare inflation, talar mycket för att den turkiska marknadens attraktivitet 

ökar. (Svenska Exportrådet, 2010) 

På senare år har den ekonomiska utvecklingen i Turkiet gjort stora framsteg. År 1996 skapade 

Turkiet och EU en tullunion som innebar tullfri handel mellan Turkiet och EU-länderna. 

Turkiet är det enda land som har ett sådant avtal med EU utan att vara medlem och det har 

inneburit en ökning i handel mellan länderna, en liberalisering av Turkiets handelssystem 

samt gemensamma handelsstrategier. Turkiets utrikeshandel är den snabbast växande sektorn 

i landets ekonomi med omfattande export av textil, grönsaker, tobak, glas och keramik samt 

även på senare år elektronik och fordonstillbehör. (Svenska Exportrådet, 2010) 

År 1999 blev Turkiet accepterad som kandidat till EU och började 2005 att förhandla om 

medlemskap. Arbetet med att försöka uppfylla och anpassa sig efter EU:s krav och 

lagstiftning har inneburit flera reformer i landet så som strukturförändring av bankväsende 

och stabilisering av inflation samt bidragit till en ökning av BNP. Dessa reformer kom att öka 

levnadsstandarden för en stor del av Turkiets 73 miljoner invånare och har lett till en 

ekonomisk expansion och ökat handelsutbyte vilket kan gynna utländska företag. (Svenska 

Exportrådet, 2010) 

Sveriges första handelsavtal med Turkiet slöts redan år 1737 och många svenska företag, stora 

som små, är idag etablerade på den turkiska marknaden (Regeringskansliet, 2010). 

Handelsutbytet mellan Sverige och Turkiet ökade från 2004 till 2005 med ca 16 % och 
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Turkiet gick från att 2002 vara Sveriges 30:e största exportland till att idag vara Sveriges 20:e 

största exportland (Svenska Exportrådet, 2010). 

4.2 Presentation av fallföretagen 

4.2.1 BabyBjörn AB 

BabyBjörn AB grundades 1961 av svensken Björn Jakobson med mål att underlätta vardagen 

för småbarnsfamiljer genom utvecklingen av innovativa produkter för barn mellan ett och tre 

år. (BabyBjörn AB, 2009) 

Företaget bygger på kärnvärdena kvalitet, säkerhet och design och arbetar med både 

barnläkare och testinstitutioner för att uppnå dessa. Företagets mest tillverkade och sålda 

produkt idag är bärselen som blivit enormt efterfrågad i synnerhet i samband med många 

läkares uttalanden om vikten av närkontakt med sina barn. Bärselen har därefter utvecklats 

och finns idag i flera olika varianter och färger.(BabyBjörn AB, 2009) 

Stora delar av produktionen av plastprodukter och komponenter finns idag i Småland 

eftersom det här finns hög kunskap, hög automatisering och hög kvalitet. Detta bidrar till att 

tillverkningen kan ske relativt billigt och dessutom kan företaget kontrollera och dra nytta av 

närheten gällande leveranstider och flexibilitet. USA står för vissa delar av produktionen och 

textila produkter tillverkas huvudsakligen i Kina och Turkiet. I Sverige sker även 

tillverkningen av exempelvis de spännen som sitter i bärselarna. Dessa spännen är dels 

patenterade och tillverkas dessutom med väldigt dyra verktyg vilket skulle göra det mycket 

kostsamt att tillverka i flera olika länder. Leverantörerna monterar varorna i respektive land, 

vissa monteras dock i Sverige då komponenterna som ingår i en del av BabyBjörn AB:s 

produkter tillverkas i olika länder.(Intervju med Håkan Löfstedt, via e-post 2010-04-16) 

BabyBjörn AB har mycket direktkontakt med sina leverantörer och försöker undvika 

mellanhänder. På detta sätt strävar BabyBjörn AB efter lägre priser, snabbare svar och 

kunskap kring produkten direkt från leverantörerna. Representanter från företaget reser ofta 

till fabrikerna utomlands för att se över processerna. BabyBjörn AB strävar efter att i så stor 

mån som möjligt köpa in färdiga produkter från sina leverantörer, eftersom detta blir billigare 

för företaget. Det krävs dock att de bibehåller kontrollen över materialet i produktionen och 

information kring underleverantörer, så att inga förändringar sker som påverkar pris eller 

kvalitet. ( Intervju med Håkan Löfstedt, via e-post 2010-04-16) Kraven på produktsäkerhet är 

mycket stora och BabyBjörn AB testar noggrant allt material de använder i sina produkter. De 
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sig av textilcertifieringen Öko-Tex för att få sina textila produkter godkända (BabyBjörn AB, 

2009).  

4.2.2 Den turkiska leverantören 

BabyBjörn AB:s turkiska leverantör är en textilfabrik i västra Turkiet som grundades i början 

av 2000-talet. De producerar komplicerade, tekniska textilprodukter i material såsom 

mobiltech, medtech, hometech och oekotech. De tillverkar främst bärselar till BabyBjörn AB, 

som är deras största kund, men även klädslar till bilstolar för barn och handväskor i läder med 

sina största kunder i England och Tyskland. Företaget har 430 anställda och en omsättning på 

12,2 miljoner euro (2009). (Intervju via e-post med vd för det turkiska företaget, 2010-05-10) 

Organisationsstrukturen är funktionsindelad med en kvinnlig vd, vilken dock inte är ägare till 

företaget. Majoriteten av personerna i ledningsgruppen är kvinnor. (Intervju med Håkan 

Löfstedt, 2010-05-11) 

4.3 Relationen 

BabyBjörn AB och deras turkiska leverantör påbörjade sin affärsrelation för cirka nio år 

sedan. Som tidigare nämnt är Turkiet BabyBjörn AB:s andra största leverantör av 

textilprodukter näst efter Kina. Cirka 100 av de 430 anställda hos det turkiska företaget 

arbetar med BabyBjörn AB:s produktionslinje. Medan Kina står för stora volymer och 

standardisering, står den turkiska leverantören för flexibilitet och specialisering. Mycket av 

det material som används i produktionen finns att hitta i Turkiet då det är känt som ett 

textilland. Den turkiska leverantören sköter själv stor del av textilinköpen från 

underleverantörer i landet, vilket innebär en relevant kostnadsbesparing för BabyBjörn AB 

som på detta vis slipper kostnader för uppsökande av material och fraktkostnader. Alla 

underleverantörer måste dock vara certifierade enligt BabyBjörn AB:s krav på kvalitet och 

säkerhet. Personal från BabyBjörn AB besöker leverantören och underleverantörerna i Turkiet 

minst två gånger om året. Relationen till BabyBjörn AB sköts genom en kontaktperson på det 

turkiska företaget. Denna person innehar positionen som logistikchef men fungerar samtidigt 

som huvudansvarig koordinator för all kundservice och kontakt med BabyBjörn AB. Denna 

kontaktperson har bytts ut ett par gånger under relationens gång. På BabyBjörn AB har fem 

till sex personer inom produktionsplanering, kvalitet och produktionsutveckling daglig 

kontakt med den huvudansvarige i Turkiet. (Intervju med Håkan Löfstedt 2010-04-16, 2010-

05-11) 
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5. ANALYS 

I följande kapitel använder vi vårt analysverktyg på de empiriska data vi samlat in från våra 

intervjuer för att besvara vårt syfte. Först presenteras nationalkulturella skillnader 

hänförbara till Hofstedes kulturdimensioner och vilka kärnvärden dessa kan komma att 

påverka. Kapitlet avslutas med en sammanställning över hur effekten på dessa kärnvärden i 

sin tur påverkar relationen mellan våra fallföretag. 

 

För en mer läsvänlig text har vi val att i analysen benämna våra respondenter med 

förkortningar. BabyBjörn AB:s inköpschef Håkan Löfstedt benämns som HL, kvalitetschef 

AnnHelene Sandberg som AH och Peter Karlsson som är produktionsplanerare som PK. 

5.1 Maktdistans 

Hofstedes placering av länderna i maktdistansindex: Sverige 47:e plats och Turkiet 18:e 

plats. 

Intervjuerna på BabyBjörn AB visar att företaget upplever sig som en mycket plattare 

organisation än det turkiska företaget. Detta styrks av en konsult på Svenska Exportrådet som 

menar att turkiska organisationer vanligtvis är mer byråkratiska än svenska (intervju med 

Svenska Exportrådet, via e-post 2010-05-19). HL menar att hierarkin är mer uttalad i Turkiet 

vilket medför att BabyBjörn AB:s anställda upplever att de måste vara noga med att de ställer 

rätt frågor till rätt nivå om de vill få ett snabbt svar. De upplever också att det verkar som de 

anställda måste ha ”ryggen fri”, det vill säga att inte ta några felaktiga beslut. På BabyBjörn 

AB däremot säger sig de anställda ofta kunna svara på frågor angående annat än enbart de 

uppgifter de själva utför. Detta beror enligt inköpschefen på att det finns diverse policys, eller 

oskrivna regler inom företaget att luta sig tillbaka mot.  

Det turkiska företagets mer uttalade hierarki överensstämmer med de platser som Turkiet och 

Sverige har på Hofstedes maktdistansindex där Turkiet ligger på 18:e plats och Sverige på 

47:e av totalt 53 länder. Dock verkar inte dessa skillnader främst yttra sig genom skillnader i 

status och respekt, utan snarare genom skillnader i arbetsindelning och ansvarsområden. Det 

är tydligt att det är av stor vikt att ställa rätt fråga till rätt person i den turkiska organisationen 

medan medarbetarna på BabyBjörn AB ofta överlappar varandra i deras dagliga arbete, vilket 

även bör bidra till att de känner till varandras arbetsuppgifter och kan besvara frågor angående 
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dessa. PK menar att då endast en person bär ansvaret som kontaktperson mellan Turkiet och 

Sverige tar det tid då frågor måste skickas vidare inom den turkiska organisationen.  

Enligt McQuiston (2001) måste en effektiv kommunikation innefatta och nå ut till alla 

relevanta parter som berörs av informationen.  Att arbetsindelningen ser olika ut i Sverige och 

Turkiet beror på att Sverige ligger låg i maktdistans och Turkiet högt. Denna 

nationalkulturella skillnad anser vi påverka kärnvärdet öppen kommunikation vilket kan leda 

till problem i relationen då information inte kan flöda effektivt mellan parterna. Framförallt 

vid tillfällen då det sker snabba vändningar i produktionen och ny information behöver 

kommuniceras ut, vilket gör att effektiviteten i denna kommunikationskedja kan påverkas och 

bromsas upp.  

PK upplever det som att han inte alltid kan lita på att det han ber om blir gjort. Därför skickar 

han alltid en kopia av den e-post han skickar till personer inom det turkiska företaget till vd:n. 

Då uppmaningar eller instruktioner finns nedskrivet och som kopia hos vd:n fungerar e-posten 

som ett slags bevis. 

För ett år sedan uppstod ett allvarligt kvalitetsproblem hos BabyBjörn AB. HL säger att trots 

att de försökte få den turkiska leverantören att förstå, tog det långt tid innan de insåg allvaret i 

situationen. BabyBjörn AB bjöd upp det turkiska företaget till Lanna och det var först då som 

ägaren insåg omfattningen av problemet och förmedlade detta till sina anställda. Problemet 

löstes och enligt HL blev relationen bättre efter denna incident.  

Hofstede (1991) menar i länder med hög makdistans förväntar sig människor att det ska råda 

skillnader mellan hierarkinivåerna på arbetet och accepterar också detta. Människorna som 

arbetar längre ner i organisationen förväntas snarare att bli beordrade än att beordra och 

mycket av kommunikationen mellan över- och underordnad initieras av den överordnade. 

Vi anser att problemet i situationen är ett exempel på hur maktdistansen kan komma till 

uttryck. Personalen hos den turkiska leverantören förstod inte vidden av problemet förrän 

ägaren underrättades under vistelsen på kontoret i Lanna och kunde, som överordnad alla 

andra, kommunicera ut problemet. Samtidigt var inte BabyBjörn AB tillräckligt medvetna om 

hur starkt rotad hierarkin är hos den turkiska leverantören eftersom deras egen 

organisationsstruktur ser så annorlunda ut. 
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5.2 Individualism / kollektivism  

Hofstedes placering av länderna i individualismindex: Sverige 10:e plats och Turkiet 28:e 

plats. 

Hög maktdistans medför ofta en mer kollektivistisk kultur och en låg maktdistans går ofta 

ihop med en individualistisk. Som nämnt i föregående stycke, ligger Turkiet på 18 plats på 

maktdistansindex, vilket är högt relativt Sverige som ligger på 47:e plats av totalt 53. Detta 

kan kopplas till den dimension som visar på kulturens kollektivistiska eller individualistiska 

drag. I likhet med kulturer med hög maktdistans är egna initiativ något som inte stimuleras i 

kollektivistiska samhällen. I kulturen ligger att ingen vill vara utmärkande för gruppen och 

ifall någon talar från gruppen, är det ofta för hela gruppens ståndpunkt. Inte sällan roterar 

denna roll runt bland medlemmarna i gruppen. (Hofstede, 1991) I dimensionen för i hur hög 

grad kulturen är individualistisk, hamnar Sverige högt upp på listan medan Turkiet ligger 

längre ner, närmare den kollektivistiska kulturen. 

Vi tror att den turkiska kulturens kollektivistiska drag och Sveriges mer individualistiska drag 

kan utgöra ytterligare en förklaring till komplikationerna av problemet. I den turkiska kulturen 

där varje person förlitar sig på resultatet av den totala sammansättningen aktiviteter och om 

ingen enskild individ i produktionen talar för hela gruppen, är det heller ingen som kommer 

att identifiera problemet om det inte specifikt tillhör personens arbetsområde. Därför tog 

ingen underordnad ägaren ansvar för det kvalitetsproblem som uppstod. I BabyBjörn AB:s 

fall skulle situationen hanteras på ett annorlunda vis, där en enskild person skulle själv tagit 

initiativ och förmedla problemet som uppstod. 

Typiskt för kollektivistiska länder är att se till de fysiska arbetsförhållandena, en utbildning 

och anställning. Dessa yttre motivationsfaktorer fungerar bättre än inre såsom fritid, frihet och 

utmaning vilket tilltalar mer inom individualistiska kulturer. (Hofstede, 1991) 

När BabyBjörn AB gör besök hos sin turkiska leverantör är en av de punkter de går igenom, 

miljön på företagets toaletter. Att BabyBjörn AB är medvetna om och visar intresse för 

leverantörens arbetsmiljö tror vi kan vara ett sätt för dem att skapa förtroende. På detta sätt 

visar de omtanke om leverantörens arbetsmiljö vilket enligt teorin är mycket uppskattat inom 

kollektivistiska kulturer. Det är även en insats från högsta ledningen, ett bistående värde med 

avsikt att motivera deras samarbetspartners, vilket enligt McQuistons (2001) teori är ett sätt 

att gynna relationen. 
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Under intervjun talar både HL och PK om vikten av att ha rätt inställning mot de anställda på 

den turkiska fabriken. PK menar också att det är viktigt att ha en trevlig, social attityd och att 

denna även är viktigt vid telefonkontakt. Detta är även något som uppmärksammats och 

uppskattas av den turkiska vd:n som menar att det är typisk för deras svenska klienter att gå 

runt på fabriken och tala med de anställda och tacka dem för deras insatser. Klienter från 

Turkiet eller övriga EU-länder uppvisar inte samma sociala engagemang enligt vd:n.  

“När jag går runt på fabriken bland maskinerna och tar upp något och börjar titta på grejer, 

hur det ser ut i sömnad och så vidare… Vi ler alltid och försöker alltid ha en positiv 

inställning, alltid ett leende och heja det är oerhört viktigt.” (Intervju med HL, 2010-05-11). 

I en individualistisk kultur ligger inte samhörighet med andra människor naturligt i kulturen, 

vilket den gör i kollektivistiska kulturer. Istället skapas tillfälliga relationer med andra 

människor genom konversationer om både viktiga men kanske desto oftare, mindre viktiga 

saker. I kollektivistiska kulturer kan människor känna gemenskap och samhörighet i tystnad 

och information utbyts främst när det finns någon ny information eller något viktigt att säga. 

(Hofstede, 2001)  

Vi anser att följden av dessa två skilda uppfattningar i hur en relation kan se ut blir att 

parterna inte alltid upplever att den andra verkligen jobbar på relationen. Det finns olika 

förväntningar på vilken respons som ett visst beteende ska ge. Ett exempel skulle kunna vara 

att det turkiska företaget kan uppleva att relationen redan är god men inte behöver uttrycka 

det, medan det svenska företaget behöver en social konversation och respons på den för att få 

bekräftelse på att relationen finns och är bra. Med utgångspunkt från teorin skulle ett konkret 

exempel kunna vara genom skilda uppfattningar i frekvensen av telefonkontakt. Anställda i 

Turkiet skulle exempelvis då endast ta kontakt med BabyBjörn AB när det verkligen fanns 

någon viktig information att utbyta medan svenskarna på BabyBjörn AB skulle behöva en 

konversation som bekräftelse på att allting fungerar som det ska. 

Vi bedömer att detta kan komma att påverka McQuistons (2001) bistående värde personliga 

relationer. Han menar att syftet med att utveckla personliga relationer vid sidan av de 

professionella är att göra relationen i helhet mer produktiv. Om missförstånd eller osämja 

uppstår mellan individerna på ett personligt plan har det således effekt på resultatet av det 

affärsmässiga samarbetet. Även förtroende är ett värde som lätt skulle kunna påverkas av 

dessa handlingar och i denna situation kan möjligen BabyBjörn AB känna mindre förtroende 

för sin leverantör om inte en konstant telefonkontakt upprätthålls. Samtidigt skulle det 
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turkiska företaget kunna uppfatta en alltför tight telefonkontakt och socialt småpratande som 

onödigt eller mindre viktigt. 

Hofstede (1991) menar att i kollektivistiska länder uppfattas och skapas nätverk genom 

gemensamma resurser och dessa binds samman av familjeliknande relationer. I 

individualistiska kulturer agerar människorna främst i egenintresse och den privata sfären är 

större.  

I en gradering av kärnvärdena rankade den turkiska vd:n gemensamma mål och syften som 

nummer tre och HL som nummer fem. Vi tror att denna skillnad i nationalkultur kan förklara 

de olika rankningarna av kärnvärdet. Individer i den kollektivistiska kulturen anser möjligen 

att gemensamma mål och syften är en viktig symbol för att det finns något djupare samband i 

relationen mellan de båda företagen.  

Företagens rankningar av detta kärnvärde behöver dock inte ha en kulturell anknytning utan 

kan påverkas av endast det affärsmässiga förhållandet mellan dem. Gemensamma mål och 

syften gynnar samarbetet då företagen arbetar mot samma håll och förstår varandras motiv 

(McQuiston, 2001). HL på BabyBjörn AB menar att liknande syn på kvalitet och 

kostnadsmedvetenhet är mycket viktigt för ett bra slutresultat. Detta är enligt honom även 

kopplat till gemensamt intresse för kundnöjdhet vilket han rankar som minst viktigt och den 

turkiska leverantören sätter det på fjärde plats. I och med utvecklingen av gemensamma mål 

och syften utvecklas också ett ömsesidigt beroende. Med tanke på att BabyBjörn AB lämnar 

mycket ansvar i leverantörens händer är de därmed beroende av deras prestation. BabyBjörn 

AB:s beroende bottnar i det turkiska företagets uppfyllande av höga kvalitetskrav. Dessutom 

är de effektiva och duktiga på sourcing vilket kostar BabyBjörn AB både tid och pengar att 

sköta själva. Med tanke på att försäljningen till BabyBjörn AB utgör cirka 40 % av den 

turkiska leverantörens totala försäljning är de därmed beroende av det samarbete som 

intäkterna genererar. Eftersom det även är ett mindre företag än BabyBjörn AB, är det 

ömsesidiga beroendet förmodligen till BabyBjörn AB:s fördel. Följaktligen bedömer vi att 

dessa båda kärnvärden är mer beroende av lönsamhet och storlek på respektive företag än av 

kultur. Ett ömsesidigt beroende är bra för relationen enligt McQuiston (2001), vilket delvis 

finns i relationen, men rankningen av kärnvärdet gemensamma mål och syften är olika viktigt, 

möjligtvis beroende på att BabyBjörn AB har övertaget i realiteten.  

Utifrån våra intervjuer på BabyBjörn AB framgick att de upplever att personalen på det 

turkiska företaget har lättare att förlora jobbet än anställda i deras företag. PK påpekar att han 
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är försiktigt med att gå högre upp i turkiska företaget med personlig kritik till någon anställd. 

Flera av personerna på BabyBjörn AB tryckte på vikten av att ”välja sina ord” och att vara 

försiktig vid framförande av kritik gentemot turkarna då de insett att detta kan få stora 

konsekvenser för en enskild individ om denne ställs som ansvarig för ett problem. 

Hofstede (1991) menar att människor i individualistiska och kollektivistiska kulturer hanterar 

problem och kritik på olika sätt. På exempelvis arbetsplatsen i individualistiska samhällen 

agerar en chef genom att först identifiera problemet för att senare skapa en dialog med 

personen eller personerna kopplade till problemet. I kollektivistiska samhällen däremot är det 

ovanligt att kritik riktas direkt till en person eftersom denna riskerar att ”förlora ansiktet” utan 

kritiken går ofta genom en annan person för att förmildra situationen. 

Vid bytet av kontaktperson i Turkiet kommunicerade vissa av de anställda på BabyBjörn AB 

ett visst missnöje med den nytillsatta. Dock valde just våra intervjupersoner att avvakta med 

att framföra detta eftersom de var medvetna om att detta kan leda till allvarliga konsekvenser, 

såsom avskedning, för den nytillsatta. Av de personer vi var i kontakt med på företaget 

förklaras missnöjet som möjligen hänförbart till inkörningsperioden för den nytillsatta då det 

kan ta tid att göra ett bra jobb i en ny position.  

Från det svenska företagets sida är inte avsikten att angripa en enskild individ då brister 

påpekas, utan kan snarare ses som ett sätt att försöka utveckla och stärka relationen genom att 

ge kontinuerlig feedback. På grund av dessa olika sätt att se på hur kritik ska mottas och 

hanteras uppstår problem i relation där exempelvis den ena parten drar sig för att leverera 

relevanta synpunkter. Vi anser att detta i viss mån kan påverka kärnvärdet öppen 

kommunikation om en person på det svenska företaget hindras eller avstår från att vara ärlig 

om han eller hon inte är nöjd med det arbete som den turkiska leverantören utför. Det kan 

således hämma utvecklingen av relationen och fortsatta förändringar är en viktig del av en 

lyckad relation och ett av McQuistons (2001) bistående värden.  

PK anser att de anställda vid fabriken i Turkiet är optimister, vilket ibland kan leda till strul. 

”Vi kan ringa på torsdagskvällen och fråga om det finns möjlighet att skicka in några 

komponenter redan imorgon och de säger ’ja’, men ringer igen på fredagen och säger ’tyvärr 

det gick inte’” (Intervju med PK, 2010-05-11). PK menar att trots att något ser bra ut i början 

visar det sig senare att det inte alls blir vad han först trott. 
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I kollektivistiska länder används ordet ”nej” sällan eftersom personer inom dessa kulturer vill 

undvika konfrontation. Ärlighet innebär att inte vara oartig direkt mot en person utan att ge 

intrycket av att vara ärlig. Att säga ”ja” i kollektivistiska länder behöver därför inte innebära 

detsamma som för människor i individualistiska länder, utan ses mer som ett sätt för att 

upprätthålla en konversation. Personer från olika kulturer ser således annorlunda på ärlighet. I 

kollektivistiska länder anses det viktigare att framstå som ärligt än att verkligen göra handling 

av sina ord, vilket är ärlighet i individualistiska länder. (Hofstede, 1991) 

Denna skillnad i nationalkultur anser vi påverka kärnvärdet förtroende vilket i sin tur påverkar 

relationen mellan BabyBjörn AB och deras turkiska leverantör. BabyBjörn AB förväntar sig 

att de ska uppfylla vad de sagt och blir därmed förvirrade när de lämnas återbesked dagen 

efter. För den turkiska leverantören däremot anses det oartigt att säga nej och konsekvensen 

blir att de försöker genomföra det även om förutsättningarna är knappa. 

5.3 Maskulinitet / femininitet 

Hofstedes placering av länderna i maskulinitetsindex: Sverige 53:e plats och Turkiet 32:e 

plats. 

I våra intervjuer beskrevs den turkiska leverantören som riktiga affärsmän som försöker tjäna 

pengar så fort de ser en chans till det. HL berättar att den turkiska leverantören sourcar 

mycket på egen hand åt BabyBjörn AB och när de identifierar en affärsmöjlighet vill de gärna 

hjälpa till för att på så sätt tjäna mer pengar. Han uttrycker det som att ”av någon konstig 

anledning är deras inköpspris alltid precis detsamma som vi skulle haft i Sverige” (Intervju 

med HL, 2010-05-11). PK ansåg också att den nuvarande kontaktpersonen i första hand 

verkar tänka mer på sitt eget företag än på BabyBjörn AB. Om det uppstår problem i 

produktionen kan han uppleva dem som något aggressiva. ”De säger till direkt och undrar 

hur de ska göra och vill gärna tjuvstarta igen så fort som möjligt”(Intervju med PK, 2010-05-

11). Det upplevs även på BabyBjörn AB som att det turkiska företaget ofta byter och spelar ut 

sina underleverantörer mot varandra för att tjäna pengar. Skiftandet mellan underleverantörer 

försvårar för BabyBjörn AB som kräver certifikat från alla leverantörer. När de fått ett 

certifikat från en underleverantör har det turkiska företaget ibland plötsligt bestämt sig för att 

byta underleverantör. 

Hofstede (1991) menar att i maskulina kulturer präglas affärssättet av viljan att tjäna mycket 

pengar och möjligheten att avancera inom en hierarki. I dessa länder finns även inställningen 
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att tid är pengar. I feminina länder värderar människor däremot relationerna till sin chef och 

sina medarbetare högst och fritid är mycket uppskattat. 

Att BabyBjörn AB uppfattar den turkiska leverantören som att mest vara intresserad av att 

tjäna pengar anser vi kan ligga naturligt i respektive lands kulturella affärssätt. Det som 

värderas högst av personer inom feminina kulturer, relationer, är uppenbarligen inte vad 

leverantören sätter i första hand. Deras egna leverantörsrelationer är mer tillfälliga då de 

bygger dessa samarbeten på vem som för tillfället kan erbjuda den billigaste lösningen. Det 

innebär att vad som är ett naturligt och självklart affärsmönster för den turkiska leverantören 

ses som ett hårdare beteende av BabyBjörn AB. 

McQuiston (2001) menar att det även krävs en symmetrisk maktbalans mellan parterna i en 

relation för att ömsesidigt beroende ska uppnås. Likaså anser HL att det är viktigt för att få 

gehör för sina ståndpunkter men även för att relationen ska vara stabil över tid. Han sätter 

detta kärnvärde på femte plats över vilka som är viktigast likaså gör den turkiska vd:n. 

Vi uppfattar att det även kan vara så att svenskarna värdesätter relationen, till följd av den 

feminina kulturen, med Turkiet så pass högt att de godtar deras beteende att försöka tjäna så 

mycket som möjligt på varje affär. De maskulina kulturinfluenserna i Turkiet verkar dock inte 

extrema vilket kan relateras till att de ligger i mitten på maskulinitetsindex, dock ligger 

Sverige längst ner och därmed är skillnaden ändå väldigt relevant och märkbar. 

BabyBjörn AB rankar kärnvärdet intresse för motpartens lönsamhet som det näst viktigaste 

kärnvärdet efter förtroende. HL motiverar detta som att om samarbetspartnern inte tjänar 

pengar kommer förr eller senare affären ta slut och ju större förlust desto snabbare stopp. 

Eftersom situationen mellan de båda företagen är sådan att den turkiska verksamheten är 

beroende av BabyBjörn AB:s stora inköpsvolymer så har de förmodligen ett intresse i att 

deras svenska samarbetspartners är framgångsrika. Trots det satte den turkiska vd:n intresse 

för den andre partens lönsamhet som minst viktigt.  

Vi bedömer att det möjligtvis kan bero på att den hårda affärskulturen i maskulina länder som 

gör att den turkiska leverantören tänker på sig själv i första hand istället för på sina partners. 

Möjligtvis kan situationen också vara så att eftersom BabyBjörn AB är ett större företag, 

väljer den turkiska leverantören att fokusera på sin egen lönsamhet och ta för givet att 

BabyBjörn AB är lönsamt nog. Att gå med vinst är förmodligen målet för de flesta företag i 

världen, vilket understryks av de svenska intervjupersonerna som konstaterar att ”alla vill 



37 
 

tjäna pengar”. Detta innebär att det inte behöver vara en nationalkulturell skillnad. Respektive 

partners lönsamhet är dock viktig med tanke på att inget samarbete skulle fungerar om något 

företag inte skulle vinna på att genomföra en viss affär.  

AH på BabyBjörn AB säger att företaget strävar efter att ha långsiktiga relationer och att de 

försöker utveckla dem genom att bjuda upp den turkiska produktpersonalen till Lanna för att 

få dem att förstå hur personalen BabyBjörn AB tänker. Den turkiska vd:n menar att det fanns 

vissa olikheter i början mellan de två företagen och dess respektive kulturer, vilket hade effekt 

på relationen. Med tiden blev dessa mindre synliga och numera upplever de inga speciella 

skillnader alls. Hon anser också att tiden gjort att de numera känner varandra väl och att de 

utvecklat ett långsiktigt förhållande. 

Tiden har uppenbarligen eliminerat vissa av de problem som funnits och bidragit till att 

samarbetet fungerar bättre nu mellan de två företagen. Vi anser att denna situation också 

speglar hur förtroende utvecklas över tid och att den personliga relationen spelar roll för 

vilken syn respektive företag har på relationen. Den personliga relationen är av stor betydelse 

för Sverige.  

Detta anser vi kan vara en effekt av Sveriges feminina kultur som enligt Hofstede (1991) ska 

innebära att människor är mer angelägna om arbetsförhållanden och goda förhållanden med 

chefer och arbetskamrater. Från våra intervjuer framgår dock att den personliga kontakten och 

relationen är av mycket stor vikt även för den turkiska vd:n som menar att det positiva som 

personliga möten medför resulterar i mer framgångsrik arbetsprocess. Detta bör ses som en 

effekt av deras kollektivistiskt präglade kultur, snarare än att de skulle hänföras till en feminin 

kulturinfluens. Hofstede (1991) menar att inom kollektivistiska grupper är det viktigt att skapa 

personlig kontakt med personer från andra grupper, så kallade utgrupper, som de ska göra 

affärer med. Detta på grund av att affärsförbindelser hellre upprättas med 

”familjemedlemmar” än med utomstående. Den turkiska leverantören ser sig själv som en 

ingrupp och BabyBjörn AB som en utgrupp. Försök att stärka relationen genom att umgås 

privat, kan vara ett sätt för att lära känna varandra. Att samarbetet dessutom inleddes för nio 

år sedan genom en person som den turkiska leverantören redan kände (den tidigare IKEA-

chefen), stärker betydelsen av relationen för den turkiska leverantören. På detta sätt visar 

relationen hur två olikheter mellan dimensioner kan komplettera varandra. Den maskulina 

kulturen är ofta kollektivistisk vilket i detta fall innebär att de båda fallföretagens kulturer 

positivt påverkar det bistående värdet personliga relationer. Det maskulina dragen hos 
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leverantören visas snarare genom deras försök att tjäna pengar, men gör inte att de värnar 

mindre om den personliga relationen.  

Det kan tilläggas att även om personlig kontakt betyder mycket för Turkiet, är det trots allt 

genom endast en person som kommunikationen med deras svenska klient sker. Därför har 

denne ett stort ansvar i hur relationen sköts och möjligtvis har han preferenser som inte 

speglar ledningens uppfattningar. 

Relationerna, som skapas och planeras långsiktigt, utvecklas över tid och direktkontakten med 

leverantörerna är ovärderlig enligt HL. Då leverantören sourcar en del av sin produktion så 

förlorar BabyBjörn AB kontroll och tillgång till teknisk kompetens från sina 

underleverantörer. Att företaget dock överlåtit detta ansvar tyder på att de har ett stort 

förtroende för sin turkiska leverantör. Både den turkiska vd:n och HL satte förtroende högt på 

rankningslistan över kärnvärdena som nummer två respektive första plats. Detta 

överensstämmer med McQuistons (2001) teori om att detta är den mest kritiska faktorn av alla 

kärnvärdena. En insikt om den andra partens kultur och arbetssätt, samt en utvecklad både 

personlig och professionella relation är sådant som stärker detta. 

För att stärka förtroendet mellan BabyBjörn AB och deras leverantörer berättar HL att de 

ständigt försöker ge beröm när deras leverantörer gör något bra och framhålla sin tacksamhet 

för deras flexibilitet. Den turkiska vd:n i sin tur menar att förtroende upprätthålls genom ett 

långt samarbete och goda rykten från båda sidor, erfarenhet, nära kontakt och transparent 

informationsflöde. Långsiktiga relationer gör att BabyBjörn AB säger sig kunna ha ett visst 

överseende med en del problem och snarare hjälpa till och bistå med resurser istället för att 

avsluta samarbetet.  

När BabyBjörn AB bjudit in personal från den turkiska fabriken till deras kontor i Småland, 

stärks kontakten och de anställda från Turkiet får en inblick i deras verksamhet. Samma sak 

sker då BabyBjörn AB hälsar på i Turkiet. Dessa initiativ från ledningen är ett bistående värde 

som ökar motivationen för alla involverade att fortsätta utveckla relationen. Att det är just 

ledningen som initierar förslagen kan från leverantörens sida upplevas väldigt bra eftersom 

maktdistansen där är större och uppmaningar från högre nivåer också tas på större allvar.  

Initiativen att låta företagen träffas bidrar också till att utveckla gemensamma mål och syften 

då McQuiston (2001) menar att förståelse minskar skillnaderna i parternas preferenser och 

stärker relationen. 
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5.4 Osäkerhetsundvikande 

Hofstedes placering av länderna i osäkerhetsundvikandeindex: Sverige 49:e plats och Turkiet 

16:e plats. 

Sverige är lågt rankat på dimensionen för osäkerhetsundvikande. Turkiet är högt rankat på 

denna dimension, vilket innebär att personer inom kulturen har svårt att hantera tvetydighet 

och osäkerhet till skillnad från svagt osäkerhetsundvikande länder. 

Enligt Hofstede (1991) kan denna osäkerhet och stress utläsas i människors sätt att uttrycka 

sig. Personer i kulturer med högt osäkerhetsundvikande har en tendens att uttrycka sig mer 

kraftfullt än personer från svagt osäkerhetsundvikande kulturer, som ofta kan upplevas som 

tråkiga och uttryckslösa av personer från motsatta kulturer. I starkt osäkerhetsundvikande 

kulturer är det vanligare att personer höjer rösten och visar sina känslor öppet. De använder 

också mer kroppsspråk, och kan upplevas som ryckiga, aggressiva och aktiva av motsatta 

kulturer ”man talar nästan med händerna ibland” (Svenska Exportrådet, intervju via e-post 

2010-05-11). 

Dessa beteenden är också något som har bekräftats av AH på BabyBjörn AB som vid flertalet 

tillfällen reagerat på turkarnas starka sätt att kommunicera. Den turkiska vd:n kan ibland 

upplevas som hetsig av svenskarna och hon kan ibland direkt på plats ställa sina medarbetare 

till svars för frågor som BabyBjörn AB framfört vid besök på fabriken. 

Hofstede (1991) menar att i länder med svagt osäkerhetsundvikande, möts människor som 

uttrycker sig högljutt och öppet visar känslor med ogillande.  

Vi bedömer att denna skillnad i nationalkulturer kan skapa konsekvenser för de bistående 

värdena personliga relationer och professionell respekt. Den personliga relationen kan 

försvåras om personerna inom den har svårt att acceptera och förstå varandras beteenden. 

Vidare kan uppfattningen om hur någon bör bete sig leda till olika sätt att se på vad 

professionell respekt innebär. Personer förväntar sig att möta respekt på det sätt de själva hade 

visat det på, det vill säga, på det sätt som någon är van vid från sin egen kultur. Därför kan 

respekten och relationen upplevas som mindre bra om motparten uppvisar ett annat beteende 

och attityd än vad som ligger i den andra personens kultur. Det vill säga att om en person från 

en mindre osäkerhetsundvikande kultur möter någon från en motsatt kultur blir individen 

kanske väldigt överrumplad av den senares hetsiga beteende vilket kan resultera i ogillande 

om personen inte förstår och accepterar det som en kulturell skillnad. Av den anledningen 
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tycker vi det är viktigt att veta vilken attityd som är kopplad till en kultur för att därigenom 

förstå vilket beteende som kommer att accepteras. Ett annat perspektiv på värdet professionell 

respekt är att i vissa kulturer förväntas det att det visas mer respekt för överordnade än i 

andra, vilket beror på hur människorna inom kulturen förhåller sig till makt. 

De olika uttryckssätten kan också påverka kärnvärdet öppen kommunikation. McQuiston 

(2001) lyfter fram hur viktigt det är att upprätthålla någons uppmärksamhet till dess att 

budskapet når fram. Risken finns att budskap försvinner på vägen och motparten tappar 

intresse om de drunknar i yviga och hetsiga rörelser eller det motsatta, ett alltför uttryckslöst 

beteende. 

AH upplever även att arbetstempot är högre i Turkiet än i Sverige då det är en ständig fart och 

fläkt och mycket som händer. ”Ibland går det så fort att man blir stressad själv” (Intervju 

med AH, 2010-05-11). PK menar att produktionen går väldigt fort och att det lätt uppstår fel 

som de kan se beror på stress. Ofta uppkommer dessa fel under perioder då den turkiska 

fabriken har mycket att göra och PK drar då slutsatsen att det kan bero på deras övertid 

eftersom de i dessa perioder arbetar från 07.30 till 19.30. 

Den turkiska vd:n menar att svenskarna är mer fokuserade på att ta sig tid till att hitta 

bakgrunden till problem som uppstår. De tror att analyser av problemet leder till permanenta 

förbättringar, medan den turkiska leverantören varit mer vana vid att hitta snabba lösningar. 

Detta är dock något som leverantören fått anpassa sig till och nu i efterhand upplever de att 

samarbetet med BabyBjörn AB förbättras. 

Hofstede (1991) menar att i länder med högt osäkerhetsundvikande är människor överlag mer 

benägna att arbeta och en allmänt utbredd inställning är att tid genererar pengar. Fritid 

värderas inte på samma sätt som i länder längre ner på skalan för osäkerhetsundvikande. 

Att det uppkommer så kallade stressfel i produktionen hos den turksiska leverantören, anser vi 

beror på ländernas olika nivåer av stress och ängslan. Det handlar också om olika perspektiv 

på arbete, det vill säga hur viktigt och hur ofta någon är villig att arbeta. Ledningen ser inga 

hinder till att utöka arbetsdagarna i perioder när fabriken har många orders att genomföra, 

vilket generar pengar till både fabriken och de anställda. Det är vanligt att personer blir trötta 

efter många timmars arbete vilket sätter sina spår i resultatet. Det handlar i grund och botten 

om olika perspektiv på arbete, om hur viktigt och hur ofta någon är villig att arbeta. För 

svenskarna kan det vara svårt att förstå att arbetet prioriteras så pass mycket av den turkiska 
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leverantören, att det blir produktionsfel. Eftersom det ligger i den turkiska kulturen, är det 

något som sker automatiskt. I Sverige hade antagligen stressproblemet lösts med att låta ett 

nytt skift av personer ersätta de gamla och fortsätta arbetet. Att påverka dessa ojämnheter i 

kvalitet kan dock vara svårt för BabyBjörn AB då det handlar om två självständiga företag. 

Nya regler från EU kan också göra att situationen i framtiden kommer att ändras och att 

människor förbjuds att arbeta så länge, i alla fall på pappret. Synsättet ligger dock i kulturen 

och kommer förmodligen vara kvar desto längre. 

AH beskriver också situationen som att det råder lite ”manana, manana-inställning” på den 

turkiska fabriken och upplever att de bara säger ”ja ja” till allting utan att riktigt mena eller 

förstå vad som sägs. Hon anser också att deras turkiska samarbetspartner ibland går 

händelserna i förväg. Trots att mycket information angående produkter finns tydligt beskrivet 

i e-post, händer det ändå att produkten inte lever upp till kraven. AH upplever det som att det 

kan vara små detaljer som fattas eller inte verkar ha uppfattats hos den turkiska leverantören. 

Hofstede (1991) menar att en kultur, det vill säga den kollektiva programmeringen av 

intellektet, vilje- och känslolivet, grundas i befolkningen i tidig ålder genom en 

socialiseringsprocess. Människorna lär sig definiera och relatera till begrepp som exempelvis 

beskriver vad som anses vara bra/dåligt, smutsigt/rent eller säkert/farligt och förhåller sig 

sedermera till andra begrepp i framtiden baserat på detta. Genom socialiseringsprocessen har 

begreppen fått olika betydelse beroende på den kulturella kontext där de programmerats in. 

En förklaring till varför situationen ser ut som det gör, är att AH och den turkiska leverantören 

kan ha olika uppfattningar om instruktioner som ges. De kan också ha olika tolkningar av 

orden och möjligtvis är definitionen av ett ord smalare för vissa personer, vilket beror på 

socialiseringsprocessen i respektive kultur.  

Hofstede (1991) menar att personer inom osäkerhetsundvikande kulturer strävar efter att hitta 

en struktur i sina företag och organisationer eftersom dessa kulturer avskyr tvetydighet. Trots 

att religion, regler och lagar kan vara väldigt utpräglade i starkt osäkerhetsundvikande 

kulturer följer beteendet därefter inte alltid till punkt och pricka. Hofstede (1991) menar att 

länder långt ner på skalan över osäkerhetsundvikande kulturer såsom Sverige, kan ha svårt att 

förstå hur känslan av att ha formella och tydliga riktlinjer är viktigare än vad som verkligen 

händer i realiteten. I en beskrivning av Frankrike, som ligger nära Turkiet i denna dimension, 

uttrycker en forskare fenomenet som ”starka lagar men slapp praxis” (Hofstede, 1991. s. 
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153). Det skulle kunna antas att de turkiska arbetarna borde förstå och efterfölja tydliga 

beskrivningar men eventuellt blir praxisen annorlunda. 

Vi anser att skillnaden i nationalkultur påverkar kärnvärdet förtroende och därmed också 

relationen. Dels eftersom Sverige inte förstår varför någonting som de förmedlar inte 

genomförs av den turkiska leverantören och dels för att de anställda i Turkiet inte anser att allt 

som BabyBjörn AB uppmuntrar till borde genomföras.  

5.5 Kärnvärden 

Vi kommer i följande stycke sammanställa vilka kärnvärden som påverkats av de skillnader 

som vi utifrån vår empiri noterat och hänfört till kulturdimensionerna. Vi förklarar därefter 

utifrån McQuistons (2001) teori vilken effekt detta medför på relationen mellan BabyBjörn 

AB och deras turkiska leverantör. 

Den öppna kommunikationen påverkas av nationalkulturella skillnader i både maktdistans, 

kollektivism/individualism och osäkerhetsundvikande. Denna påverkan på kommunikation 

mellan våra fallföretag ger effekter på relationen genom att parterna får svårare att förstå 

varandra, att lösa konflikter och minskar insynen i varandras arbetsprocess. Om 

kommunikationen inte hade påverkats av dessa skillnader och istället varit helt öppen, hade 

detta enligt McQuiston (2001) varit optimalt för en framgångsrik relation. 

Förtroendet påverkas av dimensionerna individualism/kollektivism, maskulinitet/femininitet 

och osäkerhetsundvikande. McQuiston (2001) menar att desto mer kärnvärdet påverkas 

positivt, desto mer motivation har företag till att vilja utveckla relationen och investera tid och 

resurser i den. Våra fallföretag har påverkats negativt av deras respektive skillnader i 

nationalkultur och det finns fortfarande mycket att göra för att stärka förtroendet. Som 

tidigare nämnt i analysen, finns dock ett förtroende som visar sig genom att båda parter har ett 

intresse i att utveckla de personliga relationerna. 

Intresse för motpartens lönsamhet har påverkats av skillnader i 

maskulinitet/femininitetsdimensionen. Ett minskat engagemang för den andras lönsamhet 

innebär i det stora hela ett minskat engagemang för hela samarbetet. I vårt fall har påverkan 

på kärnvärdet inte avspeglats i relationen. I så fall hade detta varit tydligt eftersom ingen velat 

ingå ett samarbete där motparten inte finner något intresse i den andras ekonomiska situation.  
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Vissa kärnvärden har i vår studie inte influerats av nationalkulturer, utan snarare av viljan att 

driva ett lönsamt företag. Dessa kärnvärden är gemensamma mål och syften, ömsesidigt 

beroende och gemensamt intresse för kundnöjdhet. Lönsamhetssträvan verkar positivt på 

dessa och gör att företagen delar med sig av info om varandras kundgrupp, förstår varandras 

motiv och får möjlighet att uppnå sina egna mål. Alltså ger detta en mycket positiv effekt på 

relationen. 

Det bistående värdet personliga relationer har berörts av skillnader hänförbara till 

individualism/kollektivismdimensionen, maskulinitet/femininitetsdimensionen och 

osäkerhetsundvikande. McQuiston (2001) menar att om det finns en brist i de personliga 

relationerna påverkar det individens produktivitet och därför försvagar relationen som helhet. 

I enlighet med McQuistons (2001) teori, framkom att den personliga relationen är viktigt för 

arbetsprocessen och att företagens relation, vid sidan av den professionella, är viktig både för 

kärnvärdena öppen kommunikation och framtida förtroende.  

Intressant att notera är att olikheter även kan komplettera varandra och ge en positiv effekt på 

kärnvärden som i fallet med personliga relationer. Sveriges låga plats på maskulinitetsindex 

och Turkiets höga plast och därmed även höga poäng på individualism/kollektivismindex har 

båda gynnat detta kärnvärde. 

Det bistående värdet professionell respekt influeras av nationalkulturella skillnader i 

dimensionen för osäkerhetsundvikande. Enligt teorin kan detta påverka en relation men i vår 

situation har så inte varit fallet.  

Vi har inte sett att initiativ från högsta ledningen påverkats av några kulturella skillnader, 

däremot att det används och uppskattas av företagen.
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6. SLUTSATS 

I detta avslutande kapitel redogörs för de slutsatser vi kan dra efter att analyserat empiri och 

teori tillsammans. Avslutningsvis ger vi förslag till vidare forskning. 

 

I vårt inledande kapitel framgick att vårt syfte varit att undersöka hur nationalkulturella 

skillnader påverkar en leverantörsrelation. Genom kopplingar mellan empirin och vår 

teoretiska referensram har vi identifierat vissa skillnader som har kunnat härledas till 

Hofstedes kulturdimensioner. Individualism/kollektivism samt maskulinitet/femininitet är de 

dimensioner som kan förklara många av skillnaderna som finns företagen emellan. Dessa 

dimensioner och ländernas placeringar på respektive index är de som kräver mest 

medvetenhet i våra fallföretags internationella samarbete med varandra då de innebär störst 

konsekvenser för flera viktiga kärnvärden. 

Vi har funnit att förtroende, öppen kommunikation samt personliga relationer är de av 

McQuistons kärn- och bistående värden som visat sig mest känsliga och lättpåverkade av 

skillnader mellan Sveriges och Turkiets kulturella dimensioner. Det bör dock tydliggöras att 

det inte är så att vissa kärnvärden är viktigare än andra, enbart så att vissa är mer känsliga för 

nationalkulturella skillnaders påverkan än andra. De kärnvärden som påverkats mest av 

nationalkulturella skillnader är vad parterna i affärsrelationen bör lägga störst vikt vid och 

jobba med för att nå framgång med sin relation. Då vi sett att den personliga relationen är 

betydelsefull för ett framgångsrikt samarbete visar det på hur vikigt det är att vara medveten 

om de kulturella dimensioner som påverkar detta, nämligen maskulinitet/femininitet, 

individualism/kollektivism och osäkerhetsundvikande.  

Trots att vi noterat och förklarat flera skillnader med negativ effekt på relationen genom sin 

påverkan på kärn- och bistående värden, uppskattar båda parter samarbetet. Även om 

relationen är bra kan den förbättras med hjälp av kännedom om nationalkulturella skillnader. 

Vi har i denna studie visat på nationalkulturernas relevans för att förstå vad som påverkar en 

leverantörsrelation. Detta kan hjälpa företag att bygga och stärka sina konkurrensfördelar och 

på så sätt få en mer fördelaktig position på den internationella marknaden.  
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6.1 Förslag till vidare forskning 

Som tidigare nämnt har inte vårt syfte med denna studie varit att dra allmänna slutsatser utan 

att undersöka en specifik relation genom en fallstudie. Ett förslag till vidare forskning skulle 

kunna vara att göra en studie med fler svenska och turkiska företag som underlag för att 

kunna dra mer generella slutsatser på hur nationalkulturella skillnader påverkar 

leverantörsrelationer. En uppdelning efter bransch skulle även vara en intressant aspekt att 

undersöka. 

Vår studie ser till hela den leverantörsrelation vi har studerat. Att undersöka en specifik fas 

eller händelse så som exempelvis hur nationalkulturella skillnader mellan Sverige och Turkiet 

påverkar förhandling eller kontraktsskrivning skulle kunna vara ett sätt att gå djupare in på 

ämnet. 

Förslag till vidare forskning skulle även kunna vara att mer djupgående undersöka hur 

svenska och turkiska företag i leverantörsrelationer arbetar med det kärnvärde som rankades 

högst i vår studie, dvs. förtroende. Det finns redan en hel del befintlig forskning och teori 

inom detta område att utgå från.
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BILAGA 1 

Intervjufrågor via e-post till BabyBjörn AB 2010-04-16 

1. Vad tillverkas i Sverige respektive utomlands och i vilka länder? 

2. Har ni mycket direktkontakt med era leverantörer eller går ni mestadel via 

mellanhänder? 

3. Köper ni in färdiga produkter eller olika delar från olika leverantörer med montering i 

Sverige? 

4. Upplever ni att nationalkulturella skillnader skapar problem i någon av era relationer 

till leverantörer? 
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BILAGA 2 

Intervjufrågor till BabyBjörn AB 2010-05-11 

1. Hur stort är BabyBjörn AB? Hur många anställda har ni? Vilken är er omsättning? 

2. Hur många leverantörer har ni? Har ni många stora eller små? Vilken nationalitet har 

er viktigaste leverantör? 

3. Hur ser er organisationsstruktur ut? 

4. Gradera följande sex kärnvärden efter vad ni anser vara viktigast i en 

leverantörsrelation: förtroende, gemensamma mäl och syften, ömsesidigt beroende, 

öppen kommunikation, ömsesidigt engagemang för kundnöjdhet och intresse för 

motpartens lönsamhet. 

5. Vilka är de direkta och indirekta fördelarna med outsourcing? 

6. Vad anser du att ni får ut av relationen förutom faktiska varor? 

7. Har ni endast en kontaktperson eller sker kommunikationen med andra 

personer/nivåer inom företaget? Hur upprätthålls kontakten? 

8. Hur kommunicerar ni förtroende?  

9. Har det gjorts några specifika investeringar av er för att främja gemensamma mål? 

Vem har i så fall gjort den största investeringen? Kan ni lätt ersätta er turkiska 

leverantör? 

10. Upplever ni att fokus ligger fräst på uppgiften eller relationen? 

11. Om problem uppstår, hur levereras då den informationen? Hur hanteras det? Likaså, 

om ni ser ett problem hur påpekar ni detta? 

12. Gjorde ni några speciella undersökningar av företaget innan ni gick in i relationen? 

13. Hur viktig anser ni en personlig relation vara? Beskriv hur ni blir behandlade vid 

besök. Hur umgås man? Upplever ni att man skiljer på privatliv och arbetsliv? 

14. Har ni samma syn på kvalitet? Har er turkiska leverantör någon insyn i er kundgrupp? 

15. Vilken och hur stor roll har de turkiska cheferna?  

16. Upplever ni att ni har samma tidsperspektiv, arbetstempo och framfart i 

arbetsprocessen? 

17. Anser ni att turkarna uttrycker sig på ett annorlunda sätt? Hur i så fall? 

18. Anser ni det finnas några märkbara kulturella skillnader som påverkar er relation? 

19. Kan ni ange något som ni finner utmärkande för just turkars sätt att göra affärer? 
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BILAGA 3 

Intervjufrågor via e-post till den turkiska textilleverantören 2010-05-10 

1. What is the size of your company and how many employees do you have? How large 

is your turnover? 

2. How long has the company been in business? 

3. What is the core product line? 

4. What type of clients do you have? How many big vs. small clients? What nationality 

is your biggest client? 

5. What is the organisational structure of your company? 

6. The following six values are by certain researchers the most important values for 

creating and managing sustainable business relationships. Please rate the following 

and motivate why you put them in this order: Trust, shared goals and objectives, 

mutual dependence, mutual commitment to customer satisfaction, concern for the 

other’s profitability and open lines for communication. 

7. Do you notice any cultural differences between Swedish BabyBjörn AB and your 

Turkish company? If so, how do you find these affecting your relationship? 
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BILAGA 4 

Intervjufrågor via e-post till den turkiska textilleverantören 2010-05-25 

1. In previous correspondence you wrote that you noticed cultural differences between 

BabyBjörn AB and your company in the beginning of your relationship. What kind of 

cultural differences did you notice back then? 

2. How do you communicate trust with BabyBjörn AB? 

3. Do you find a personal relationship with your clients important? 

4. Do you find your Swedish clients expressing themselves and behaving differently 

comparing to Turkish clients? Anything typically Swedish? 

5. How do you define well-functional communication? 

6. Do you notice any hierarchical differences between BabyBjörn AB and your 

company? 

7. You rated the core values as the following: 1. Open lines for communication, 2. Trust, 

3. Shared goals and objectives, 4. Mutual commitment to customer satisfaction, 5. 

Mutual dependence, 6. Concern for the other’s profitability. Could you please 

motivate your ratings? 
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BILAGA 5 

Intervjufrågor via e-post till Svenska Exportrådet 2010-05-19 

1. Finns det några kulturella skillnader mellan Sverige och Turkiet som ni anser är 

framträdande och påverkar er och era klienter i ert arbete? 

2. Upplever ni att sättet att kommunicera skiljer sig mellan svenskar och turkar? 

3. Finns det några vanligt förekommande problem inom svensk-turkiska affärsrelationer 

som kan vara kopplade till nationalkulturell tillhörighet? 

 

 

 

 


