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Förord

Denna uppsats har varit en spännande resa som har tagit oss till många nya platser som vi inte

visste om fanns. Innan vi började skriva hade vi ingen aning om hur den japanska kulturen såg ut

förutom att den var annorlunda ifrån den svenska kulturen. Vi hade förväntat oss att hitta en

massa skillnader länderna emellan och det gjorde vi men det roliga var att vi hittade ännu mer

likheter.

Vi vill tacka alla som bidragit till att vi kunnat skriva denna uppsats. Vi vill tacka våra

respondenter Toni Weitzberg, Jonas Frick, Kenneth Hagås och James Bern Shaw som har ställt

upp med sin dyrbara tid och har med sin information gjort denna uppsats möjlig.

Dessutom vill vi tacka vår handledare Boel Wikland som har med sina goda råd och tips bidragit

till uppsatsens genomförande.

Vi vill även tacka våra opponenter för deras råd och hjälp..

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer och vänner för deras stöd och förståelse.

Stockholm, Juni 2006

Fredrik Josephson Kristofer Glück
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Sammanfattning

I takt med att globaliseringen har fört samman länder har företag tvingats att expandera

utomlands för att kunna klara av den ökade konkurrensen från utländska företag. Det har i sin tur

ökat betydelsen utav samarbetet mellan moderbolaget och dess dotterbolag. Expatriates skickas

utomlands av sina företag av många anledningar, det kan vara för att föra in moderbolagets

företagskultur till dotterbolag eller tillföra spetskompetens som dotterbolaget saknar.

Anledningarna kan variera men det har blivit allt viktigare för företaget och expatriaten att se till

att han/hon kommer in i samhället och jobbet på ett bra sätt. I den här uppsatsen har vi valt att

jämföra teori och empiri för att se hur dess stämmer överens med varandra med hänseende till

vilka problem som uppkommer när svenska expatriaten kommer till Japan.

Studien har utförts genom en kvalitativ undersökningsmetod i form av tre semistrukturerade

intervjuer och en strukturerad intervju. Två av intervjuerna genomfördes personligen och en

genom telefonintervju. Den strukturerade intervjun genomfördes genom email.

Genom jämförelser med teorin visades sig det att de intervjuades upplevelser från Japan

vistelsen stämde ganska bra överens med teorin. De problem som uppkommer beror till stor

del antingen för att man har inte fått någon som helst träning och därför missat signaler från

japaner, till att man har fått för mycket träning och försökt bete sig annorlunda och behandlat

japanerna annorlunda pga. uppbyggda fördomar.
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1 Inledning

Det här kapitlet är till för att läsaren ska få en liten bakgrund till det aktuella forskningsområdet. Här

presenteras problemformuleringen och syftet med uppsatsen. Vi redogör även för den avgränsning som vi har gjort

1.1.1 Bakgrund

Japan och Sverige har en liknande bakgrund om man tittar på deras väg från u-land till i-land.

Båda länderna var ursprungligen fattiga men lyckades genom en stark exporthandel att förvandla

sig till både politiskt som ekonomiskt starka länder. Omvandlingen var svår, men möjlig tack vare

hårt slit och nya idéer. Förutom omvandlingen så skiljer sig dock Japan väldigt mycket från

Sverige och tvärtom. Japan, en av världsmakterna, är ett ganska speciellt land. Japan har influerats

mycket från det stora grannlandet Kina. Under sin 250 års långa isolation på 1700-talet växte det

feodala samhället med vasaller och samurajer fram. Det hierarkiska tänkandet hos feodalsamhället

samt konfucianismen har kommit att påverka den japanska samhällstrukturen väldigt mycket.1

Präglat av detta hierarkiska tänkande har Japan blivit ett av det ekonomiskt starkaste länderna i

världen. Med en BNP på 4326 miljarder dollar är Japan världens andra största ekonomi efter

USA. 2

1.1.2 Problemdiskussion

Sverige är ett litet land som är kraftigt beroende av export. 30 procent utav Sveriges BNP

kommer från exporthandeln vilket är 1,5 procent av den totala exporten i världen. 590 000

människor är anställda av svenska företag utomlands varav ca 1 procent, 6000, är svenska

expatriates.

Den ökade globaliseringen medför att export och internationell handeln blir allt viktigare.

Svenska företag måste bli effektivare för att kunna konkurrera på världsmarknaden. Samtidigt

som globaliseringen ökar har globaliseringen kommit att spela en allt viktigare roll.

Globaliseringen speglar det behov av att anpassa den internationella organisationen till det lokala

samhället och marknaden. 3 Oftast är företagets organisation präglat utav hemlandets egna

värderingar och normer. När företaget sedan etablerar sig i ett annat land medför denna skillnad i

1 Lars Vargö, Japansk organisationskultur, sid 103
2 http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ja.html
3 Jan Selmer, Expatriate Managment sid 6
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värderingar och normer en del problem för företaget. Det har därför blivit allt viktigare på sista

tiden att se till att expatriates som kommer till ett annat land anpassar sig så bra som möjligt till

värdlandets kultur och normer för att arbetet för både den anställde och företaget ska gå så bra

som möjligt.

Alla stora svenska företag är närvarande i Japan. Japan är också en av Sveriges viktigaste

handelspartner. Det finns ett stort antal expatriates i Japan. Dessa expatriates möts varje dag av

ett helt annorlunda samhälle än det svenska. Dessa skillnader kan göra det svårt för de svenska

expatriates att anpassa sig. Vi är intresserad av att undersöka vilka svårigheter som uppstår vid en

japanska arbetsplats för de svenska expatriates samt vad man kan göra för att lösa problemen.

1.1.3 Problemformulering

Som vi har nämnt i problemdiskussion så är det allt viktigare för företag att expatriates lyckas lösa

sin uppgift när de blir skickade utomlands. Samtidigt så finns det väldigt mycket litteratur på hur

man ska bete sig på ”rätt” sätt i Japan. Vi är intresserade av att undersöka vad teorin säger om

vilka problem som kan uppstå vid en svensk expatriates utlandsvistelse i Japan samt att jämföra

teorin med utförda intervjuer med utsända expatriates.

Stämmer teorin överens med verkligheten, uppstår de kulturproblem som teorin påstår och vad

skall företaget och den utskickade tänka på för att expatriaten skall lyckas lösa sin uppgift?

1.1.4 Syfte

Syftet med uppsatsen är se om terorin stämmer med verkligheten, samt att se vad som krävs för

att expatriaten ska lyckas med sitt uppdrag.

1.1.5 Avgränsning

Vi har valt att avgränsa oss till att endast undersöka vilka problem som uppkommer på

arbetsplatsen och på den anställdes fritid samt samspelet mellan dessa. Vi har valt att inte

undersöka hur det ser ut när expatriaten kommer hem och ska repatrieras. Empirin byggs på

intervjuer med tre expatriates från två olika företag, Pharmacia och Volvo, och en professor i

HR. Tidsmässigt så är det från 1980 tal till nutid och vi tittar bara på Sverige och Japan.
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1.1.6 Definition

Expatriates är benämningen på personer som under en tidsbegränsad tid får en utlandstjänst för

ett specifikt uppdrag. Dessa är anställda utav moderbolaget och dess slutmål är att återvända

tillbaks till hemlandet.
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2 Metod

I det här kapitlet går vi igenom vår syn på vetenskap och forskning och redogör vår för olika

undersökningsmetoder. Vi beskriver även vilka undersökningsmetoder vi har använt oss av samt redogör för

uppsatsen trovärdighet och dess brister.

Vetenskap förklaras i Nationalencyklopedin som:

”som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område”

Sättet som man inhämtar kunskap på kan ske på många olika sätt. Man kan samla in och

klassificera data, göra observationer och experiment eller tolka och analysera tillgängligt material

för att sen dra generella slutsatser och resultat.

2.1.1 Vetenskapliga synsätt

Inom samhällsvetenskapen finns det två grundläggande vetenskapsteoretiska utgångspunkter,

positivism och hermeneutik. Både positivism och hermeneutik är varianter av en empirisk

kunskapsteori men sätts ofta i ett motsatsförhållande till varandra. Positivismen utgår från att

vetenskapen skall vara säker och precis, med andra ord ska den vara verklig och det ska kunna gå

att iakttaga den. Bara objekt som kan mätas och beaktas skall kunna vara föremål för

undersökningar av vetenskaplig karaktär och uppgifterna måste kunna verifieras med empirisk

data. Fakta och bedömningar måste kunna särskiljas i de fall allt arbete utförs efter en och samma

metod och undersökaren ska endast agera som betraktare och inte deltaga aktivt i

undersökningen.

Hermeneutiken kan förklaras som ”tolkningslära” där ett fenomen först kan förstås efter att en

tolkning gjorts som exempelvis beteendemönster, normer regler och värderingar. 4 Forskningar

efterlämnar resultat och kunskaper som enbart kan användas under en limiterad tid och medför

svårigheter att göra allmänna slutsatser. Hermeneutiken kännetecknas av att någon form av

problem först måste presenteras innan själva fenomenet undersöks och tanken med forskningen

4 http://www.ne.se.focus.lib.kth.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=202053&i_word=hermeneutik
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är att uttolka och förstå. 5 Svårigheter kan förekomma som att särskilja faktaomdömen och

värdeomdömen samtidigt som forskarna inom hermeneutiken menar att partiskhet alltid bedrivs,

eftersom den egna prägeln och värderingarna alltid genomskiner arbetet av forskningen. Detta

anses dock inte vara negativt utan snarare önskvärt. 6

2.1.2 Val av forskningsmetod

Kultur är något abstrakt man kan inte riktigt ta eller ”se” kultur och det finns olika sätt som man

kan tolka kultur och dess betydelse på. Istället kan man se det som en grund för olika individers

tolkningar. De teoretiska modellerna, Hofstede och Trompenaars, som vi har använt oss utav till

denna uppsats grundar sig fakta som inte är helt säker och som kan ändra sig med tiden. Även

våra empiriska data består utav tolkningar som de intervjuade har gjort. Även vi, författarna, har

när vi har analyserat datan, tolkat den på ett visst sätt då vi har varit färgade av våra

litteraturstudier inom ämnet. Detta gör att vi i vår uppsats har ett hermeneutiskt synsätt.

När man genomför en undersökning finns det två huvudmetoder att använda sig utav, en

kvalitativ- eller kvantitativ metod. Båda metoderna har sina för- och nackdelar och man väljer den

som passar en bäst beroende på vilken information det är som man vill få och i vilken miljö som

man befinner sig.

Kvalitativ metod karaktäriseras av en direkt närhet mellan subjekt och subjekt dvs. mellan

forskaren och forskningsobjektet. Detta krävs för att kunna sätta sig in och se situationen ur

forskningsobjektets perspektiv. På detta sätt sätter sig forskaren in i det fenomen som han

undersöker. I och med det görs försök till att skapa en djupare och mer fullständig uppfattning av

den undersökta företeelsen. 7

Kvalitativa data och metoder visar på totalsituationen, detta möjliggör en ökad förståelse för

sociala processer och sammanhang. Den närkontakt som fås i dessa metoder i förhållande till de

undersökta enheterna ger också en bättre uppfattning av den enskildes situation. En mycket

viktig del i dessa metoder är att skapa en grund för teorikonstruktion. Ett sådant förfarande

innebär ett intensivt studium av enskild undersökningsenhet. Av resursskäl och behov av

5 Gilje, N. och Grimmen. H. Samhällsvetenskaparnas förutsättningar,
6 Lundahl, U. och Skärvad, P-H Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer
7 Holme, I M & Solvang, Forskningsmetodik- Om kvalitativa och kvantitativa metoder
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informationsöverblick utformas undersökningen så att fokus läggs på några få enheter. Därför

går det inte heller att uttala sig om hur de studerade förhållandena gäller alla enheter, som med

kvantitativa metoder. Med kvantitativa metoder går det att göra statistiska generaliseringar, men

det behöver inte vara garanti för att de är relevanta för frågeställningen. Kvalitativa

undersökningar präglas av flexibilitet, kvantitativa av struktur. I kvalitativa undersökningar går det

ofta att ändra uppläggningen under själva genomförandet av undersökningen. Denna flexibilitet

uppnås genom två sätt.

1) Den ena handlar om de erfarenheter vi gör under undersökningen och

informationsinsamlingsfasen, samt att rättningar görs om frågeställningar glömts bort eller

formulerats fel.

2)   Det andra avser flexibilitet i sättet vid närmandet av undersökningsobjektet och de frågor

som ställs samt i vilken ordning detta görs.

Undersökningens planering präglas av liten påverkan från forskarens sida och av öppenhet för ny

kunskap och ny förståelse. Styrkan med metoden ligger i kontinuerligt bättre och mer

grundläggande förståelse av frågeställningen. Svagheten ligger i svårigheten att få fram jämförbar

information från olika enheter, denna kan ha uppkommit av olika problemupplevelser hos

forskaren och i insamlingen av informationen. Dessa svagheters inslag elimineras i de kvantitativa

metoderna genom det standardiserade upplägget i undersökningen. Detta genom den klara och

tydliga utvecklingen av problem och teorier samt den konkreta informationsinsamlingen. 8

Anledningen till att vi valde att använda oss utav kvalitativ undersökningen är att detta passade

vår problemformulering bättre än om vi hade gjort en kvantitativ studie. Eftersom antalet

hemvända svenska expatriates inte är så stort och det är svårt att komma i kontakt med de skulle

det vara svårt att få tag i ett tillräckligt antal respondenter för att kunna genomföra en lyckad

kvantitativ undersökning. Denna svårighet att få fram respondenter gällde också i fallet med de

svenska respondenterna som fortfarande befinner sig i Japan. En annnan utav anledningarna till

att vi valde en kvalitativ studie är att det ämne som vi granskar är utav en tolkande karaktär vilket

gör att en kvalitativ undersökning är mer lämplig då man kan gå mer på djupet och få svar som är

mer gilitiga än om man hade genomfört en kvantitativ studie. Det skulle dock ha varit intressant

att först genomföra en kvantitativ studie för att på så sätt hitta problemområden för att senare gå

8 Holme, I M & Solvang B K, (1997), Forskningsmetodik- Om kvalitativa och kvantitativa metoder,
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på djupet med kvalitativa undersökningar. Detta blev dock ett problem eftersom, som nämnt

ovan, var svårt att få tag i ett tillfredställande antal respondenter till den kvantitativa

undersökningen. Den ena intervjun genomfördes med strukturerade frågor eftersom det inte

fanns något annat sätt eftersom kontakten med respondenten skedde genom mail

2.1.3 Datainsamlingsmetoder

Datakällor kan delas in i två grupper, den ena är primärdata som samlas in av utredaren, den

andra är sekundärdata, det vill säga material som insamlats av andra. 9

Primärdata

Vi har använt oss av primärdata som insamlats genom personliga intervjuer. Denna metod ger

information och data som är djupgående och detaljerad, detta lämpar sig för en kvalitativ studie

som denna. Sammantaget ger intervjun tillgång till tillförlitlig och privilegierad information. 10

Intervjuer kan genomföras utifrån strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade metoder.

I strukturerade intervjuer ges stor kontroll för intervjuaren och svarens utformning. I denna

används frågeformulär som innehåller en i förväg bestämd lista med frågor, som respondenten

svarar på. Ostrukturerade intervjuer genomförs så att intervjuaren ingriper så lite som möjligt i

respondentens svar, efter det att temat eller frågan framförts. Vi har använt oss av

semistrukturerade frågor, vilket innebär att vi har utgått ifrån en rad frågor som vi i förväg

bestämt.. Anledningen till att vi valde att genomföra intervjuerna med semistrukturerade frågor

var att detta gav oss mer flexibilitet under själva intervjun samt att detta gav oss en möjlighet att

få mycket mer djupare svar eftersom vi kunde anpassa följdfrågorna under intervjun beroende på

vad som blev sagt. Vi ville inte heller begränsa respondenterna till att tänka på ett visst sätt med

ett ”rätt eller fel” tänkande. Vi ville att respondenterna skulle ge sin syn på sin utlandsvistelse utan

att bli påverkade av oss. Vi är medvetna om att det inte finns något rätt eller fel inom detta ämne

eftersom det består av ganska mycket tolkande uttryck. Om vi skulle ha haft strukturerade frågor

så skulle de ha svarat på ett sätt som hade ”passat” oss och vår teori, något som vi inte var

intresserade av. Ostrukturerade frågor passade även inte in heller när vi skulle genomföra

9 Lundahl, U. och Skärvad, P-H Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer
10 Denscombe, M, Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna,
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intervjuerna eftersom vi var intresserade av att kunna gå på djupet med följdfrågor, något som

inte är lika enkelt när man har ostrukturerade frågor.

Sekundärdata

Vi har som sekundärdata använt oss utav akademisk litteratur, artiklar och material från Internet.

Dessa data har studerats och använts som underlag för uppsatsen.

2.1.4 Trovärdighet

Eftersom vi använder oss utav ett hermeneutiskt synsätt spelar validitet och reliablitet ingen

större roll i vår undersökning då vår undersökningstudie ändå inte kan upprepas med samma

resultat. Detta eftersom man vid varje intervju alltid kommer att få annorlunda svar. Det vi

fokuserar på i denna undersökning är dess trovärdighet. Vi har använt oss utav fyra personer och

två företag i vår undersökning vilket kan visa på att vår undersökning är till viss del representativ.

Vi bor dock påpeka om att man kan se visa tendenser från respondenternas svar men att det är

viktig att komma ihåg att detta inte är några absoluta sanningar utan bara respondenternas

personliga åsikter vilket gör att man måste vara försiktig så att man inte generaliserar för mycket.

Under intervjun har vi använt oss utav bandspelare för att spela in intervjun så att man på ett

enkelt och korrekt sätt kan återge intervjuerna. Vi har använt oss utav både hemvända expatriates

som var i Japan på 80- talet och av expatriates som fortfarande bor kvar i Japan. Vi har gjort detta

för att säkerhetställa oss om att den information vi får från expatriates är relevant och aktuell för

kunna hålla en hög trovärdighet på undersökningen.

2.1.5 Källkritik

Vi använde oss av material i form av tryckta källor, främst av relevant litteratur i publicerad form.

Då denna litteratur har skrivits av erkända forskare och författare ansåg vi den principiellt vara

pålitlig. I vissa fall saknades originalkällan till några av källangivningarna och där kunde vi inte

helt bedöma riktigheten i materialet. I dessa fall ansåg vi trots detta att tillförlitligheten var hög då

materialet har skrivits av erkända forskare och författare. Det är dock viktigt att inse det faktum

att en författare omöjligt kan vara helt objektiv i sitt skrivande, denne kan ha gjort egna

tolkningar av det ursprungliga källmaterialet. Vi använde oss därför av originalkällan, i första

hand, för att försäkra oss om dess riktighet.
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 Det finns en risk med undersökningar som ligger nära i tiden. Det är att intervjuobjektet inte

vågar eller uttala sig om förhållandena därför att de fortfarande arbetar och lever mitt i det

undersökta ämnesområdet. Det finns dock även fördelar med att intervjuerna är förlagda nära i

tiden, eftersom intervjuobjektet då lättare minns och kan ge en mer korrekt bild av vad som

händer eller hänt. Våra ena intervju låg långt bak i tiden vilket kan medföra att en inte helt korrekt

bild utmålades av det som hade hänt.
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3 Teori

I detta kapitel förklarar vi de teorier som denna uppsatts är uppbyggd av. Vi förklarar lite varför företag

använder sig av expatriates, hur de bör välja ut vilka de ska skicka och hur de bör träna de som skall ut för att

de ska lyckas så bra som möjligt på sin utlandstjänst. Vi förklarar också de kulturteorier som vi använder oss av

hur de är uppbyggda, vad de betyder och hur Sverige och Japan skiljer sig.

3.1 HR Teori

3.1.1 Varför Expatriates?

I dagens samhälle så har inga stora företag råd att inte finnas till i olika länder över världen, men

detta kan leda till problem då kulturerna ofta drastiskt skiljer sig. Ett sätt att försöka lösa

problemet är att göra delen av företaget i ett annat land till en helt fristående del av företaget med

bara folk lokalt anställda från värdlandet, men detta kan leda till att företaget tappar styre och

kontroll över denna del. Vill man försöka komma över detta problem, så kan man använda sig av

expatriates. Genom att skicka ut någon som känner moderbolaget väl och vet hur de vill att saker

ska vara och skötas, så får moderbolaget en helt annan kontroll. Genom att skicka ut någon till et

annat land ökar man inte bara kontrollen utan man får också kunnandet inom företaget att sprida

sig, personen som blir utskickad kan lära de på plats nya saker och han eller hon kommer också

att lära sig saker som den sen kan ta tillbaka till hemlandet, men då gäller det att hitta rätt person

för uppdraget någon som företaget verkligen tror klarar av den hårda pressen som finns när man

åker som en expatriate. 11

3.1.2 Vem passar för jobbet?

En stor del av alla expatriate managers misslyckas med sina uppdrag. Några av de vanligaste

anledningarna till misslyckande är problem för mannen eller hustrun att anpassa sig, problem för

personen att hantera det större ansvaret, personen kan ha bristande teknisk kompetens och ha

svårt att motivera sig i det nya landet. Cirka 70 % av alla utlands uppdrag misslyckas och detta

innebär höga kostnader för företagen, ett misslyckat utskick kostar företagen igenomsnitt

$250,000 så det är viktigt att så många som möjligt lyckas. För att hitta den rätta personen för ett

11 http://site.ebrary.com/lib/sthlmub/Doc?id=10085671&ppg=38
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utlands jobb så skall helst så många som möjligt av följande sex punkter passa på personen som

skall åka. 12

1. Personen vill åka – tror på uppdraget, intresserad i värd nationen

2. Positiv familjesituation – Personens familj vill åka, Familjen är villig att anpassa sig,

stabilitet i äktenskapet.

3. Förmåga att utföra jobbet – tekniskt kunnande, management skills,

4. Förmåga att kommunicera – bra språk kunskaper, villighet att använda andra språk.

5. Förmåga att anpassa sig –

6. Förmåga att forma relationer – hur bra är personen på att komma överens med

människor. 13

3.1.3 Varför expatriate träning?

Undersökningar har visat att expatriate träning kan förbättra en expatriates prestationer markant.
14 Med cross cultural training så försöker man skapa chefer med mer globalt tänkande som skall

kunna förstå kulturella skillnader och kunna använda sitt kunnande för att lösa situationer med

olika kulturer inblandade. Målet med träningen är att minimera den kulturella chocken, som

någon som blivit utskickade kan få när han/hon anländer till den nya kulturen/landet. Som

nämnts tidigare så är det inte bara viktigt att den som åker utomlands och ska jobba är väl

förberedd. Det är också viktigt att hans/hennes familj är medveten om vad de ger sig in på, och

det är också viktigt att familjen får någon typ av förberedelse eller träning annars kan det leda till

ett misslyckat uppdrag. Ofta är det så att individen är mer positiv till träning innan han/hon åker

än vad företaget är, inte alltid på grund av att personen är orolig hur den skall klara av sina sysslor

i den nya kulturen. Utan han/hon ser också träningen, som att företaget förstår vad han eller hon

ger sig in på och förstår att det kan vara svårt, så det tar bort lite press på personen. 15

3.1.4 Hur ska ett träningsprogram vara uppbyggt?

Ofta så går det riktigt bra för expatriaten i början av hans/hennes uppdrag, för då är allt nytt och

spännande. Det är efter ett tag när man börjar komma in i vardagen som den riktiga

12 Shaw, B, Course materials
13 Shaw, B, Course materials
14 Harrison, J K. Developing successful expatriate managers: a framework for the structural design and
strategic alignment of cross-cultural training programs
15 Brewster, C Expatriate management new ideas for international business, sid 58



Svenska expatriates i Japan Fredrik Josephson
Kristofer Glück

17/56

kulturchocken ofta visar sig och det är då som det är viktigt att ha sin träning att falla tillbaka på.

Det finns ett antal olika sätt hur man kan bygga upp en expatriate träning.

Det vanligaste sättet som cirka två tredjedelar av multinationella företag i Europa använder sig av

är Informal Briefings. 16 Här får expatriaten som skall åka prata med andra som har varit i det

aktuella landet eller kanske någon som kommer därifrån. Denna typ av träning har många

fördelar. Dessa möten ses ofta som informativa och givande för både personen som skall åka och

hans/hennes familj. Det är bra för dem som skall åka att de får en chans att diskutera olika

frågeställningar med folk, som redan varit i det aktuella landet och kan förklara vad man bör

tänka på. Det är också skönt för den som skall åka att de kan få svar på alla de frågor som de

givetvis har. Informal Briefings är också billigt för företaget och tar inte för mycket tid från

expatriaten eller hans/hennes familj. De negativa delarna med denna typ av träning är att mycket

hänger på personen som berättar om landet, för om han eller hon har en negative bild av landet

och beskriver det för dem som skall åka så är det lätt hänt att de som skall åka blir avskräckta. 17

En mindre vanlig tränings uppläggning är Look-See Visits, vilket innebär att expatriaten åker till

landet som den skall jobba i för att lära sig mer om det.  Om resan är väl organiserad och de som

åker får träffa rätt människor så är det den bästa av utbildningar. Det stora problemet är att få

resan organiserad på rätt sätt, ofta får han/hon bara träffa viktiga personer som är väldigt positiva

till landet, bo på fina hotell och äta på bra restauranger. Detta ger den blivande expatriaten en

förskönad bild av landet, som inte är helt förankrad i verklighet. Det är också en väldigt dyrbar

tränings metod, särskilt om företaget ska skicka ut hela familjen som skall åka. 18

Ett tredje tränings sätt är Overlaps, här kommer den som skall ta över en post innan den som satt

där innan har lämnat, så den nya ska lära sig av den gamla. Detta är inte ett så vanligt sätt att träna

sina expatriates för det är dyrt och svårt att organisera. Det kan leda till problem inom

verksamheten där man inte vet vem av de två som bär ansvaret. Fördelarna med det är ganska

klara, den nya kan fråga den gamla om allt som han eller hon behöver veta för att klara sitt jobb

på ett förtjänstfullt sätt. 19

16 Brewster, C Expatriate management new ideas for international business, sid 63
17 Brewster, C Expatriate management new ideas for international business, sid 63
18 Brewster, C Expatriate management new ideas for international business, sid 63
19 Brewster, C Expatriate management new ideas for international business, sid 64
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Det är svårt att säga vilka tränings sätt som är dåliga och vilka som är bra, allting handlar om

situationen. Man måste tänka på om den som åker har någon familj eller partner, hur gammal

han eller hon är, om han/hon har varit ute som expatriate tidigare, hur länge han/hon skall

vara borta, vart han/hon skall åka om kulturerna skiljer sig markant och vad för typ av företag

eller organisation det rör sig om. Efter företaget har gått igenom alla fakta så får de utvärdera

vilken typ av träning som skulle passa just deras expatriate och deras organisation bäst. 20

3.2 Vad är Kultur?

Kultur är inget som är medfött utan det är något man lär sig, kultur är det som skiljer olika

folkgrupper ifrån varandra. Det är de normer som man inom en folk grupp tycker är de rätta och

det som håller ihop folkgrupperna. Kultur byggs upp av ett antal saker som har samma mening

för alla inom en grupp och därför formar vårat beteende. Kultur innefattar allt från vilken konst

vi gillar till vilka symboler vi använder och vilka vanor och värderingar vi har. Fons Trompenaars

beskriver kultur som en lök, båda har lager som man kan skala bort. Kulturen består av tre olika

lager. Det yttersta är det som vi kan se, vilka kläder man använder, vad man äter, hur man bor

osv. Det mittersta lagret är de normer och värderingar som finns inom kulturen. Det innersta

lagret består av alla antaganden som man gör i kulturen, hur man löser problem, de saker som är

så självklara att man inte ens tänker på dem längre. 21 Geert Hofstede säger att alla människor

tillhör olika grupper och rör sig inte bara inom en grupp och det gör att vi har flera lager av

mentala program som motsvara olika delar av vår kultur. Hofstede delar upp dessa olika nivåer i

speciellt sex kultur lager.

1. den nationella nivån – vilket är det som vi får från landet vi bor i.

2. den regionala nivån – efter som inom många länder finns det olika delar med olika

religioner osv. så påverkas vi också av vilken del av landet vi bor i.

3. Köns nivån – är personen en kvinna eller man

4. generations nivån – vilken generation som personen är född i.

5. samhällsklass nivån – vilken samhällsklass man tillhör.

6. Sen finns det också olika nivåer inom organisationer som på verkar hur den anställda

socialiserar inom arbetsorganisationen. 22

20 Brewster, C Expatriate management new ideas for international business, sid 57-69
21 http://trompenaars.com 2006-05-08
22 Hofstede, G. Organisationer och kulturer, sid 24
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Det Hofstede försöker säga med detta är att en persons kultur enbart beror på vilket land

han/hon kommer ifrån, utan en persons kultur byggs upp av nästan allt som påverkar personen

dagligen.

3.2.1 Kulturchock kurvan

Kulturchock kurvan är en U liknade kurva som förklarar hur expatriaten känner sig. Den första

tiden kallas för Honeymoon allt känns bra, det är nytt och spännande. Nästa steg i kurvan är

Irritation and hostility, här början man bli irriterad på att de gör saker på andra sätt och personen

börjar ofta längta hem, det är under den här tiden som de flesta expatriates ger upp sitt uppdrag

och åker hem. Efter ett tag så vänder kurvan upp när expatriaten börjar vänja sig och förstå hur

de i den nya kulturen fungerar och börjar acceptera deras sätt att göra saker, denna tid kallas för

Gradual adjustment. Den sista delen på kurvan kallas för Biculturalism, här så accepterar och

uppskattar expatriaten de lokala människorna. Nu fungerar expatriaten lika bra i det nya landet

som det gamla.

Figur 1: Kulturshock kurvan, visar hur expatriaten känner sig över tiden i det nya landet.23

23 http://www.drwisetravel.com/cultureshock.jpg 2006-06-19
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3.3 Hofstede

3.3.1 Hofstede’s Kultur Dimensioner

Vi har valt att bland annat jämföra den svenska kulturen med den japanska genom att använda

Geert Hofstede cultural dimensions. I denna teori har Geert Hofstede samlat information hur

människor i de olika länderna ställer sig i förhållande till fem olika områden, Maktdistans,

Kollektivism kontra individualism, Femininitet kontra maskulinitet, Osäkerhetsundvikande

och långsiktig kontra kortsiktig inriktning, den sist nämnda av dimensionerna är den nyaste de

andra var med från början men man la till den sista på åttiotalet då man tyckte att det saknades

något Hofstede började göra sina studier i slutet på sextiotalet, när han samlade information

från anställda på företaget IBM i över 50 olika länder, om hur de satte värde på olika saker,

sedan satte han ihop det statistiskt och fick då de olika ländernas värden inom de olika

områdena.24

3.3.2 Maktdistans

Med maktdistans menar man hur stor skillnad det är mellan människor i samhället, om ett land

har hög maktdistans så betyder det att det finns stora skillnader mellan de olika klasserna i

samhället. Länder med låg maktdistans fokuserar sig istället mycket på att det ska vara mer jämlikt

och därför mindre gap mellan samhälls klasserna. De tre frågor som fanns med i Geerts enkät för

att mäta maktdistansen var. 1. Hur ofta är anställda rädda för att visa sitt missnöje med sina

chefer? 2. Anställdas uppfattning om chefernas faktiska sätt att fatta beslut. 3. Vilket sätt att fatta

beslut de anställda skulle föredra hos sina chefer. 25

I länder med hög maktdistans så är det stora skillnader mellan barn och deras föräldrar, barn i

länder med hög maktdistans har också mer respekt för sina lärare. Det beteende som barnen hade

i skolan följer sedan med till arbetsplatsen. Relationen barnen har haft till sina föräldrar och sedan

också till sina lärare blir lik den som de får till sina chefer, så ett barn som är uppväxt i en familj

med stora olikheter mellan barn och vuxna har ofta stor respekt för sina lärare och senare i livet

också till sina chefer. När det är hög maktdistans så anser både arbetare och chefer att det är stor

skillnad mellan dem, organisationerna blir ofta centraliserade med bara några få toppar som

bestämmer allt och de lägre räknar med att de ska berätta för dem vad de ska göra. Det är stora

24 Hofstede, G. Organisationer och kulturer, sid 36-39
25 Hofstede, G. Organisationer och kulturer, sid 53-59
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skillnader mellan de högt uppsatta i både lön och utbildning, kropps arbeten ses som lägre

stående jobb än kontors jobb. 26

3.3.3 Kollektivism kontra individualism

Kollektivism kontra individualism beskriver hur mycket samhället fokuserar på individen eller

gruppen. Ett samhälle med hög individualism betyder att man inte fokuserar så mycket på att

bilda ”förhållanden” med människor utan fokuserar mest på sig själv, arbetar gärna själv. Ett

samhälle med låg individualism trycker fram gruppen istället, folk vill helst jobba i grupp och inte

synas så mycket som enskild individ. Frågorna som ställdes för att få fram det här indexet var

frågor som, vad som var viktigast för dem i ett ideal jobb så fick de sätta poäng på varje punkt

hur viktig den var. 27 Folk som var mer åt det individualistiska hållet prioriterade ofta saker, som

att få tillräckligt med fritid för att kunna ägna dig åt sig själva eller sin familj och att ha tillräckligt

med frihet för att själv bestämma hur de ska arbeta. De vill också ha ett arbete som är utmanande

och ger en känsla av att man klarar något eller uträttar något. De som hamnade närmare den

kollektiva sidan prioriterade oftare saker som, att få möjlighet att öva och på så sätt bli bättre, att

ha bra fysiska arbetsförhållanden och att få arbeta med något där de får använda så många som

möjligt av sina färdigheter. 28

Sannolikheten att en son väljer att jobba med samma sak som hans far gjorde är större i kollektiva

samhällen än i individualistiska samhällen, så om en far i ett kollektivt samhälle jobbar med

kroppsarbeten så är det stor chans att hans son också kommer att göra det. 29 I individualistiska

kulturer så jobbar varje person i eget intresse, den vill göra så det blir så bra för den själv som

möjligt. De som anställer individualistiska människor vet om det och måste därför försöka få att

egen intressen för den enskilda personen och för organisationen faller samman. I en kollektiv

kultur så anställer man inte en person utan en person som tillhör en viss grupp som man gärna

själv tillhör. Personen kommer inte alltid att göra det som är bäst för sig själv utan kommer att

göra det som är bäst för gruppen. Anställningsprocessen i en kollektiv kultur tar alltid hänsyn till

egengruppen. Företag anställer ofta släktingar till de högt uppsatta inom företaget men även

släcktingar till lägre stående anställda. I kollektiva samhällen så är det ofta en fördel att ha folk

från samma familj anställda för alla är väldigt måna om familjens rykte och tillrättavisar därför

26 Hofstede, G. Organisationer och kulturer, sid 68-72
27 Hofstede, G. Organisationer och kulturer, sid 87-96
28 Hofstede, G. Organisationer och kulturer, sid 87-96
29 Hofstede, G. Organisationer och kulturer, sid 112-117
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familjemedlemmar som gör något fel. Medan i individualistiska samhällen så tycker man ofta att

det är något negativt att ha familjemedlemmar jobbande tillsammans för att det ofta leder till

intressekonflikter. 30

3.3.4 Maskulinitet kontra femininet

Maskulinitet kontra femininet beskriver hur ”maskulint” samhället är, hur mycket det följer de

gamla maskulina normerna som att mannen ska jobba och bestämma. Det beskriver med andra

ord hur stor skillnad det är mellan könen i samhället. Om landet har en hög maskulinitet så

betyder det att det inte är ett speciellt jämställt land, det är mycket få kvinnor som har högre

betydande jobb och som har makt positioner. Länder med låg maskulinitet är mycket jämställda,

det görs ingen större skillnad på män eller kvinnor. I feminina samhällen så prioriteras ofta saker

som relationer, medan i maskulina samhällen så prioriterar man mer lön, utmaning och

erkännande. Geert Hofstede definierar skillnaden på ett maskulint och ett feminint samhälle på

följande sätt. 31

”Ett samhälle kallas maskulint när emotionella könsroller är tydligt åtskilda: män ska hävda

sig, vara tuffa och fokuserande på materiell framgång, medan kvinnor ska vara mer blygsamma,

ömsinta och bry sig om livskvalitet.

Ett samhälle kalls feminint när emotionella köns roller överlappar varandra: både män och

kvinnor ska vara blygsamma, ömsinta och bry sig om livskvalitet.”

Sättet hur man hanterar konflikter på arbetsplatsen skiljer sig i maskulina och feminina samhällen.

I maskulina länder så löser man gärna konflikten genom en kamp mellan parterna och bästa man

vinner. I feminina samhällen däremot, så tror man mer på kompromisser och förhandlingar

mellan parterna. I maskulina samhällen så belönas ofta arbetaren efter vad den har presterat på ett

rättvist sätt, den som har visat bäst resultat får finaste belöningen. I feminina samhällen så

belönar man istället på jämlikhetsgrunder, till var och en efter behov. 32

30 Hofstede, G. Organisationer och kulturer, sid 112-117
31 Hofstede, G. Organisationer och kulturer, sid 129-138
32 Hofstede, G. Organisationer och kulturer, sid 156-161
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3.3.5 Osäkerhetsundvikande

Osäkerhetsundvikande är hur mycket samhället fokuserar på att undvika osäkerhet, risker eller

ostrukturerade situationer. Länder som har höga siffror i osäkerhetsundvikande indexet har alltså

väldigt låg tolerans för ostrukturerade situationer och försöker därför att kontrollera varje

situation genom lagar och regler. Ett samhälle med låg osäkerhetsundvikande har mindre lagar

och regler för de är inte lika rädda för det ostrukturerade. I länder där många människor känner

sig stressade på jobbet är ofta osäkerhetsundvikande indexet högre, för ofta så vill de som lätt blir

stressade ha en ganska förutsägbar vardag där de vet vad de ska göra och inget oförutsett dyker

upp. 33

I kulturer med högre osäkerhetsundvikande så är det vanligare att anställda vill stanna längre på

sina arbetsplatser än i kulturer med lägre osäkerhetsundvikande. I länder med mycket

osäkerhetsundvikande så tycker människor om att jobba hårt eller åtminstone vara upptagna så

mycket som möjligt, man skall vara så tids effektiv som möjligt. I länder med lågt

osäkerhetsundvikande så ser de mer tiden som en referensram men ingenting som man måste

hålla koll på hela tiden. 34

3.3.6 Långsiktighet eller kortsiktighet

Långsiktighet eller kortsiktighet handlar om hur mycket man tänker på hur det blir i det långa

loppet och hur mycket man lever i nuet. Är man långsiktig så jobbar man mycket för framtida

belöningar.  Länder som har kortsiktig inriktning tycker man att ansträngningar ska ge snabba

resultat. I länder med hög långsiktighet så får man ofta sin belöning för det hårda arbete man gör

idag någon gång i framtiden, medan i länder med hög kortsiktighet vill man ha sin belöning for

det man har gjort med en gång. 35

I långsiktiga och kortsiktiga kulturer, så värderar man olika saker i arbetslivet. I en kortsiktig

kultur så värderar man saker som fritid, rättigheter och att man får tänka själv och högt. Medan i

en mer långsiktig kultur så tycker man att det är viktigare att man lär sig saker, är ärlig och tar sitt

33 Hofstede, G. Organisationer och kulturer, sid 179-185
34 Hofstede, G. Organisationer och kulturer, sid 197-202
35 Hofstede, G. Organisationer och kulturer, sid 223-228
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ansvar. I kortsiktiga kulturer så är företagen bara lojala mot dem som de behöver vara lojala mot

just då, medan i långsiktiga kulturer, så investerar man i livslånga personliga nätverk. 36

3.3.7 Jämförelse mellan Sverige och Japan

Om man jämför Sveriges och Japans poäng i de fem olika områdena som finns i Hofstedes’

dimensioner, så får man ett diagram som ser ut som följande.

Figur 2: Sveriges & Japans värden i Hofstedes kultur dimensioner.37

Diagrammet visar att Sverige och Japan skiljer sig ganska mycket inom alla fem kategorier. Japan

har högre PDI (Maktdistans) vilket innebär att det är större skillnader mellan olika klasser i

samhället och större skillnad mellan chefer och arbetare.

I Sverige jobbar vi mer individuellt och sticker hellre ut från gruppen än vad en Japan gör. Som

man kan se på stapeln märkt IDV (individualitet) Japaner fokuserar mer på gruppen och Svenskar

mer på personen. Det är viktigare för personer i japan att skapa relationer till människor.

36 Hofstede, G. Organisationer och kulturer, sid 234-237
37 http://www.geert-hofstede.com/hofstede_dimensions.php?culture1=86&culture2=50 2006-05-08
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Störst skillnad är det i MAS (maskulint kontra feminint), japan är ett väldigt maskulint land där

mannen är den som skall arbeta och bestämma. Sverige är däremot ett av de mest feminina

länderna i världen vi har länge fokuserat på att få ett så jämställt samhälle som möjligt.

Det är stor skillnad i UAI (osäkerhetsundvikande) också, vi svenskar tycker inte att det är så

farligt med att var ostrukturerad och är ofta öppna för nya saker, vilket nästan är helt tvärt om

mot japanen de gillar att ha regler för hur man ska göra saker och tycker om det traditionella och

behöver inte prova nya saker.

Japan har även högre index när man kommer till LTO (lång tids kontra korttids orientering).

Japan jobbar de för att de vet att det kommer ge dem någonting bra i framtiden, medan i Sverige

jobbar man mer för att få någonting nu. Svenskar vill leva ett bra liv och japaner försöker se till så

att de får leva ett gott liv i framtiden.

3.4 Trompenaar

3.4.1 Trompenaars’ value dimensioner
Fons Trompenaar gjorde också undersökningar i olika dimensioner som Hofstede, han gjorde

undersökningar som representerade 47 nationella kulturer från 28 olika länder där han fråga

15000 chefer om vad de tyckte i olika frågor. 38 Trompenaar menar att det finns sju grundläggande

dimensioner av kultur.

1. Universalism versus particularism – Regler kontra relationer

2. Communitarianism versus individualism – Gruppen kontra individen

3. Neutral versus emotional – Hur mycket känslor man visar

4. Diffuse versus specific – Hur mycket man engagerar sig

5. Achievement versus ascription – Hur man ser på status

6. Sequential versus synchronic – Hur man ser på tiden

7. Internal versus external – Att ha kontroll över ditt öde eller inte

38 Deresky, H. International management managing across boarders and cultures 4th edition, sid 97
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3.4.2 Universalism verus particularism

Denna dimension behandlar hur mycket man tänker på regler och hur mycket man tänker på

relationer. I en universalistic kultur så lyder man lagar och regler mer än vad man tänker på sina

med människor. 39 För att ta ett exempel så upptäckte Trompenaar att i ett particularistic samhälle

så är det mycket större chans att en person delar med sig av insider information än i ett

unerversalistic samhälle I ett universalistiskt samhälle fokuserar man på relationer och på mer

inoformell sätt att sköta saker och ting. Man ser mer samhället som en familj där alla har sina

skyldigheter. 40

3.4.3 Communitarianism versus Individualism

Beskriver konflikten mellan vad vi vill som individ och vad som är bäst för gruppen som vi hör

till. Tar vi reda på vad varje individ vill ha och sen försöker förhandla skillnaderna eller tycker vi

att det är viktigare att hitta något kollektivt mål. Moderna stater är ofta sedda som mer

individualistiska medan länder som är mer traditionella ofta är mer åt det kollektivistiska. 41

3.4.4 Neutral versus affective

Hur mycket känslor man visar. I en neutral kultur så visar man inte så mycket känslor men i en

emotional så visar man mycket känslor. Man måste vara försiktig att inte ta dehär skillnaderna på

för stort allvar, bara för att en person inte visar så mycket känslor betyder det inte att den är

känslokall och tvärtom. I mer neutrala kulturer visar de bara sina känslor mindre öppet, så ett litet

leende i en neutral kultur kan vara samma sak som ett högt skratt i en emotional kultur. 42

3.4.5 Diffuse versus specific

Hur mycket man engagerar sig. I länder med specific kultur så skiljer cheferna på jobb och fritid.

De är ofta mer öppna och tycker att de är lika med dem som har lägre tjänster om de träffas

utanför arbetsplatsen. 43 I länder med diffuse kultur så finns hela tiden lite av makten som de

högre anställda har kvar även efter jobbet. Den högre uppsatta värderas högre ute i samhället. 44

39 Trompenaar, F. Riding the waves of culture 2nd edition, sid 29-38
40 Deresky, H. International management managing across boarders and cultures 4th edition, sid 97-99
41 Trompenaar, F. Riding the waves of culture 2nd edition, sid 50-56
42 Trompenaar, F. Riding the waves of culture 2nd edition, sid 69-79
43 Deresky, H. International management managing across boarders and cultures 4th edition, sid 97-99
44 Trompenaar, F. och Hamden-turner, C. Riding the waves of culture 2nd edition, sid 81-87
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3.4.6 Achievement versus ascription

Vad är det som ger status i samhället. I en kultur som bygger på achievement så får man status

genom vad man har åstadkommit i livet, folk blir imponerade av folk som lyckas i arbetslivet och

vad man har för utbildning. Tack vare att man bara tittar på vad personen har gjort så har alla lika

stor chans att lyckas. I en ascribe kultur så får man status genom ålder och om man kommer från

en fin familj. Här är det större chans att du får till exempel ett jobb om du kommer från rätt

samhällsklass I ett achivement samhälle är det också vanligt med kvinnor och etniska minoritet på

arbetsplatserna medan i ett ascriptive samhälle så är arbetsstyrkan mer homogen och består för

det mesta utav män. 45

Sequential versus synchronic,

Hur man ser på tiden kan bli uppdelat i två dimensioner: en som beskriver hur kulturen ser på

dåtid, nutid och framtid. Den andra dimensinen behandlar hur man planerar efter tid. 46 I ett

sequential kultur så gör man en sak åt gången, man planerar väl, varje sak har sin tid och det är

viktigt att passa tider. I en synchronic kultur så är inte tiden lika viktig man gör fler saker åt

gången, planerar inte så mycket och en utsatt tid är mer ett riktmärke än något som man måste

följa. I dåtids orienterade kulturer så lägger man stor vikt på historia framtiden är en upprepning

av dåtid. Historiska erfarenheter är mycket viktiga. I nutids orienterade kulturer så bryr man sig

inte så mycket om varken dåtid eller framtid utan det viktiga är nutid. Erfarenheter som du får

från dag till dag styr människors liv. I Framtids orienterade kulturer så gör man allting för att det

ska bli bättre i framtiden, historia är inte viktigt. Man planerar väldigt mycket för att få framtiden

att bli så bra som möjligt. 47

3.4.7 Internal versus external control

Hur mycket kan vi styra våra egna liv. I internal control kulturer så tror man att man kan påverka

hela sitt liv, det finns ingenting som heter tur. Man kan få sitt liv att bli precis som man vill bara

man utnyttjar chanserna som dyker upp. I external control kulturer så tror man inte att man kan

styra sitt liv så mycket, det finns en orsak till allt som händer och du kan inte förändra ditt öde. 48

45 Deresky, H. International management managing across boarders and cultures 4th edition, sid 97-99
46 Trompenaar, F. och Hamden-turner, C. Riding the waves of culture 2nd edition, sid 120-130
47 http://trompenaars.com 2006-05-08
48 Trompenaar, F. och Hamden-turner, C. Riding the waves of culture 2nd edition, sid 141-148
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4 Empiri

4.1 Presentation av företag och expatriates

4.1.1 Pharmacia

Pharmacia, producent utav läkemedel, grundades 1911 och var statsägt ändå fram till 1994 då det

såldes ut till allmänheten. 1995 ingick företaget en fusion med läkemdelesföretaget Upjohn och

bildade Pharmacia & Upjohn som senare köptes upp av Monsanto och skapade Pharmacia

Corporation. 2003 blev Pharmacia Corporation uppköpta av amerikanska Pfizer där den svenska

delen, Pharmacia AB, bytte namn till Pfizer Health AB.

Toni Weitzberg

Toni Weitzberg jobbade i Japan åt Pharmacia mellan 1984 till 1994.  Han blev utskickad av

Pharmacia för att överse Pharmacias etablering på den japanska marknaden. Pharmacia hade haft

en distributör men ville sätta upp en egen verksamhet och driva den i egen regi eftersom den

japanska marknaden var så stor. Toni hade redan varit i Japan tidigare och var därför inte helt

främmande för den japanska kulturen när han kom dit.Toni har även jobbat utomlands i Italien,

Tyskland och Frankrike.

Jonas Frick

Jonas Frick bodde i Japan mellan 1985-1987 då han jobbade för Pharmacia. Innan han flyttade till

Japan hade han långpendlat till Japan under ett års tid. Jonas Frick var ansvarig för lanseringen av

Healon, en kirurgisk anordning som användes vid ögonkirurgi, i Japan. Han var med och byggde

upp en organisation på 80-90 personer och hade täta kontakter med japanska myndigheter och

företag. Jonas Frick har även haft utlandstjänst i England och Italien.

4.1.2 Volvo

Kenneth Hagås

Kenneth Hagås har bott och jobbat i Tokyo, Japan sedan 1990-talet. Han jobbar inom Volvo

Nippon- truck division, det japanska dotterbolaget till Volvo Lastvagnar. Han har även varit

projektledare för Swedish Style i Tokyo Japan. Han har också varit med och grundat  och

grundat Young Chamber Network (YCN).
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Volvo Lastvagnar

Volvo Lastvagnar är en av världens största tillverkare av tunga lastbilar med en totalvikt över

16 ton. Volvo Lastvagnar finns i över 130 länder. Volvo startade sin verksamhet i Japan i

1995. Volvo Nippon som dotterbolaget heter byggde upp 120 sälj och servicedställen i Japan

men dess försäljning gick trögt i början något som har ändrats på senare tid.

Swedish Style

Swedish Style startade 1999  och är ett evenemang vars syfte är att presentera svensk livsstil

och kultur för den japanska publiken samtidigt som den ska hjälpa svenska företag att komma

in i Japan. Swedish Style anordnas årligen i Tokyo i samarbete med ett antal svenska företag

som samarbetspartners och svenska exportrådet. 49

YCN

YCN är ett community för svenska medborgare som bor i Japan.  Dess syfte är att organisera

events och fungera som ett nätverk där svenskar boende i japan kan träffas. 50

4.1.3 Professor

James Ben Shaw

Professor i Human Resource Management. Ben Shaw har undervisat och forskat på Texas A &

M University, University of Maryland-Extension Program in Bermuda, National University of

Singapore, University of Baltimore and Bond University. Dr Shaw har expertis inom Strategic

HRM, cross-cultural management issues, job analysis, personnel selection methods, performance

appraisal methodologies, assessment of managerial competencies.

49 http://newsdesk.se/view_pressrelease.php?id=5727 2006-06-17
50 http://www.ycn.net/ 2006-06-17



Svenska expatriates i Japan Fredrik Josephson
Kristofer Glück

30/56

4.2 Intervju med Toni Weitzberg

4.2.1 Träning/Förberedelser

Toni berättade att han inte fick någon träning innan sin utlandsplacering i Japan. Han är av den

uppfattningen att det inte skulle ha spelat någon roll om han hade gått en utbildning/kurs innan

för att förbereda sig inför utlandsvistelsen. Det fanns kurser och utbildningar som man kunde ta

inför utlandsvistelsen men Toni ansåg att kurserna ibland kunde motverka sitt syfte eftersom det

inte är meningen att man som utlänningen ska bete sig som japanerna. Det kunde leda till att

japanerna blev konfunderade när man försökte efterlikna de vilket kunde leda till konstiga

situationer.

4.2.2 Arbetsplatsen

Den japanska arbetsplatsen var mycket mer hierarkisk än vad den svenska är. Hela organisationen

var extremt hierarkiskt uppbyggd med chefen högst upp som bestämde allt.

Samtidigt så upplevde Toni att det var enormt viktigt att få en konsensus i hela organistsonen för

att saker och ting skulle fungera. Toni berättade att man kunde göra en överenskommelse med en

hög chef i en myndighet och sen så visade sig det att inget hade hänt. Man hade kommit överens

med chefen men inte förankrat beslutet med resten av organisationen. Därför var det viktig att ta

med folk på möten och berätta vad man ville göra och sen se till att de förstod och var med på

det. Det betydde inte  att folk hade många åsikter om saker och ting och att man var tvungen att

diskutera varenda liten sak utan mer om att folk skulle känna sig delaktiga i alla beslut. En

liknande konsensus kan hittas på den svenska arbetsplatsen där det ofta är viktigt att alla är

överens om allt men där den svenska hierarkin inte kan jämföras med den japanska på långa

vägar.

Tonis personliga åsikt om varför konsensus är så viktig på den japanska arbetsplatsen är att

många av de anställda hade svårt att ändra på sig. Många jobbade kvar i gamla hjulspår tills de

blev övertygade om att man skulle göra på ett annat sätt. Då spelar det ingen roll vad chefen har

sagt, utan det måste sätta sig i hela organisationen. Att organisationen var så strikt hierarkisk, med

chefen som hade mycket makt på pappret, samtidigt som det var så viktigt att få med hela

organisationen i sina beslut var lite av en paradox för Toni.
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4.2.3 Kommunikationsvägar

Det tog en mycket längre tid att få saker och ting gjorda. Delvis pga. språket och delvis pga. det

var mycket mer hierarkiskt, alla sysslade med sina grejer. Men annars så tyckte Toni att allt

fungerade på samma sätt som det gör överallt annars. Man måste våga gå runt och prata med

folk. Många tyckte att det var jättesvårt i och med språkproblemet vilket var väldigt jobbigt. Man

var tvungen att ha med sig tolk vilket var ganska omständligt eller ha ett enormt tålamod. Annars

så upplevde Toni japanerna som väldigt sociala där den sociala gruppen var väldigt viktig. Det var

även viktigt att få de att känna sig delaktiga. Det var viktigt att bygga relationer med de man

jobbade, både med de anställda och när man hade kontakt med andra företag. Många utlänningar

som kom och ville prata direkt affärer fick lära sig att det inte funkade så i Japan.

På frågan om hur japanerna behandlade honom svarade Toni att han alltid hade blivit väl bemött

och att de tog hänsyn till att han var svensk. Japanerna förväntade sig inte att man skulle bete sig

som en japan eller att man skulle kunna japanska. Enligt Toni så hade japanerna respekt för dig

som yrkesman men att man kunde ibland kunde få en känsla av att japanerna inte ansåg en som

likvärdig. Han upplevde att det fanns en dold elitism med ”vi vet alltid bäst” mentalitet vilket

kunde ofta vara väldigt påfrestande. Man fick ha ganska mycket tålamod för att kunna få med de

på rätt spår. Det gjorde att allt tog mycket längre tid att göra i Japan än i Sverige. Samtidigt så

påpekade Toni att cheferna på den tiden hade haft en helt annan uppväxt och utbildning än

dagens japanska chefer har. De han jobbade med då var krigsgenerationen vilket gör att saker och

ting är säkert annorlunda nu än hur de var då.

På frågan om Toni tyckte att åldern spelade en roll för hur man blev bemött svarade han att det

säkert gjorde det men att man aldrig visade det eftersom man inte ville förlora ansiktet men att

japanerna innerst inne hade svårt att ta order från en yngre medarbetare.

4.2.4 Arbetsplats-Fritid

Enligt Toni så var japanerna väldigt sociala och umgicks flitigt med varandra även på sin fritid.

Den sociala gruppen är viktig och det är extremt viktigt att tillhöra en social grupp. Det som slog

honom som annorlunda var att ”teamen” gick ut på vardagskvällarna tillsammans. Man kunde gå

ut efter jobbet två, tre gånger i veckan. Fastän man hade jobbat hela dagen från åtta på morgonen

till sju på kvällen så gick man ut efteråt med sina arbetskamrater till en restaurang eller pub.
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Utgången efter jobbet var väldigt viktig socialt sätt, det var då man fick höra hur saker och ting

verkligen var och vad de tyckte egentligen. Det var lite som att allt kretsade kring jobbet.

Familj-utanförjobbet

Toni flyttade till Japan med sin hustru och sin 6 månaders gamla bebis. Han tyckte att det

fungerade ok. Han bodde i ett ”utlänningsområde” där det bara fanns utlänningar vilket var

välorganiserat och väldigt säkert. På grund av språkbegränsningarna och att man bara umgicks

med utlänningar så tyckte Toni att han aldrig kom in i samhället. Han fick t. ex. inga japanska

vänner och det var inte som om man skulle åkt till England eller USA. Han heller inte kunna

tänka sig att bo i Japan.

4.2.5 Kvinnligt

Under Tonis Japan vistelse träffade han på ett antal kvinnliga chefer. Det intryckte Toni fick var

att man inte ska underskatta kvinnans roll på den japanska arbetsplatsen. På den tiden fick

kvinnorna inte följa med när ”teamen” gick ut efter arbetstiden och drack. Det kunde lätt skapa

en bild av kvinnan som underordnad mannen. Men egentligen var det kvinnorna som gick saker

och ting gjorde eftersom de var mer praktisk lagda än de japanska männen som var mer fast i

traditionerna.

Toni ansåg också att det är ganska lätt att fastna i fördomar. Många utlänningar som kom till

Japan begick felet att de försökte bete sig som japanerna, något som skapade förvirring och

ibland konstiga situationer då japanerna inte förväntade sig att man skulle göra det. Enligt Toni

kom man långt med vanlig artig. Samtidigt som man respekterade deras vanor och seder så skulle

man inte bete sig annorlunda för det. Toni berättade en händelse som illustrerade detta:

”Ett av mina viktigaste uppdrag var att förhandla ett pris på en av våra viktigaste produkter  I

Sverige, när man har ett läkemedel, så ska myndigheterna godkänna ditt pris som du vill ta ut ur

sjukkassesystemet och det var precis spå samma sätt i japan. Och då när jag kom dit för att

övervaka det där så visades sig att myndigheterna inte vill att ja skulle vara med i den där

prisförhandlingar. De tyckte att inga utlänningar skulle sitta med utan att det där kunde de

komma överens med de japanska dotterbolagscheferna. De tyckte att det är japaner som ska

komma överens och att inga svenskar skulle komma emellan. Men ja vägrade, ja tvingade mig in

i den där situationen och bolagschefen gillade det inte, till slut gav han med sig för att han fick
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order hemifrån. Och så satt vi och förhandlade fram och tillbaks och så plötsligt skriver en av

killarna på andra sidan lapp  och skickar över den till bolagschefen. På lappen står ett pris och

det kunde vi inte acceptera. Och det var som om någon hade dragit ur alla proppar, vad händer så

här går det inte till hos oss. Förhandlingarna var som ett teaterspel. När jag sa att det här kan vi

inte acceptera så höll alla på att svimma, allihopa, även de som var på min sida, så vi fick ta time

out och åka hem och sen gick det en två veckor men vi lyckades få upp priset. Faktiskt lite grann,

för de var så chockade……. ja sa inte nej på ett otrevligt sätt hade jag gjort det så hade det inte

gått, utan jag fortsatte och försökte argumentera på så trevligt sätt som jag kunde och så kom vi

hem och sen gick det en vecka eller två och sen kom det ett nytt förslag från de och de var lite högre

och då tog vi det och då var deras ansikte räddat och mitt ansikte räddat, och alla var glada”.

4.2.6 Myndigheterna

På Tonis tid så var det finaste man kunde göra var at jobba på en myndighet. Alla de bästa

studenterna från universiteten söka sig till olika myndigheter.  Myndigheterna såg sig ofta som

något viktigare och finare än företagen. Därför var kontakten med myndigheterna annorlunda än

den med andra företag. Det var inte så mycket relationsskapande med kontakten med

myndigheterna eftersom myndigheterna inte tyckte sig behöva det.

4.2.7 Tips/Råd

Enligt Toni så är det viktig att bilda sig en egen uppfattning beroende på hur det ser ut i Japan

nu. Man ska inte försöka att anpassa sig och försöka att vara någon man inte är utan vara sig själv

och utgå från vanlig artighet och lyhördhet och vara på samma sätt som man är i Sverige.

Man ska även utnyttja möjligheten att japaner inte förväntar sig att du ska vara som de och våga

tänja på det.

4.3 Intervju med Jonas Frick

4.3.1 Träning/Förberedelser

Jonas Frick gick en utbildning inför sin utlandsvistelse i Japan. SAS hade, i samarbete med UD,

en kurs, reallocation service där de utbildade folk om hur det var att flytta och bo utomlands. När

man kom hem så hade man också en debriefing. Jonas berättade att det var han själv som valde

att gå utbildningen och att Pharmacia inte krävde någon förberedelse innan. På kursen fick man

lära sig både praktiska och generella tips på hur det var att jobba i Japan. Det kunde va allt från
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hur man söker visum och tar körkort till vilka faser som man går igenom när man flyttar till en

okänd miljö. Jonas tyckte att utbildningen hjälpte väldigt mycket, speciellt för hans familj. Det är

dock svårt att ha en kurs i kulturell utbildning utan att den blir lite väl generell. Därför måste man

vara medveten om detta eftersom det kan lätt bli fördomsfullt. Man lärde sig en del om den

japanska kulturen och dess sedvänjor, men man måste vara medveten om att man aldrig kommer

att kunna bli/bete sig som en japan. Det viktigaste är att vara sig själv samtidigt som man är

finkänslig och medveten om deras vanor och seder.

4.3.2 Arbetsplatsen

Det finns många myter om det japanska samhället som inte stämmer men skillnaderna mellan det

västerländska samhället finns. En av de är att det japanska samhället är väldigt välstrukturerat,

både i hemmet som i arbetslivet. Samhället är väldigt hierarkiskt.

Det är väldigt uppdelat där modern tar hand om hemmet medan mannen ansvarar för att arbeta

och dra hem pengarna. Jonas påpekade dock att detta är hur det såg ut på 80-talet och att han

inte visste hur det såg ut nu. En annat drag i det japanska samhället som kom att påverka

arbetsplatsen var fyrkantigheten. Det fanns alltid ett visst rätt sätt att göra saker på i Japan. Det

fanns inte utrymme för att tänka i nya banor utan man höll sig till gamla vanor. Ett exempel var

om man försökte att beställa olika saker från olika menyer när man var ute och åt, vilket var en

omöjlighet. De kunde inte koppla ifrån och tänka individuellt utan var tvungna att hålla sig till de

menyer som fanns. Det fanns inget utrymme för flexibilitet. Samtidigt så poängterade Jonas att

japaner, trots deras traditioner, är när det kommer till krisläge väldigt bra på att ändra sig.  Det var

en av japanernas styrkor tyckte Jonas. Det kan ta lång tid att förberedda ett beslut, men när man

har tagit det så går allt snabbt. Om man har beslutat någonting så accepterar alla det och tänker

inte på hur det var innan.

Japanerna är väldigt precisa, det är väldigt viktigt för de att allt är noga bestämt och att alla vet sin

plats. Jonas berättade om att när den japanska kejsaren besökte Sverige så fick den svenska UD ta

emot en checklista som de aldrig sett förut. Den gick in på minsta lilla detalj som att pennan, som

kejsaren skulle använda för att skriva på i gästboken, vart den låg någonstans.

På frågan om språkbarriären spelade någon roll i arbetsutövandet så tyckte Jonas att det gjorde

det. Han sa att många av problemen som uppstod berodde just på att man missförstod varandra.
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Jonas tyckte däremot att åldern var det stora problemet. I Japan är titelsystemet väldigt utvecklat,

än mer än det anglosaxiska systemet. Jonas flyttade dit när han var bara 27 år och hade den näst

högsta positionen i företaget. Något som kunde sticka i ögonen på vissa vilket kunde ibland

medföra extra jobb. Det var speciellt ett problem vid förhandlingar, något som gjorde att

Pharmacia var tvungna att skicka över Toni.

4.3.3 Delegering

Man delegerade genom att hela tiden använda sig av olika styrinstrument, som rapportsystem,

resultaträkningar, för att få säljarna att ta rätt beslut. Det kunde vara extremt hierarkiskt på

arbetsplatsen något som gjorde att utgångarna på kvällen då man kunde ventilera allt var extremt

viktiga. När det blev riktigt bråkigt så gick japanerna inte till Jonas utan till vd:n, som var japan.

Jonas tror dock att den hårda hierarkin har luckrats upp som en följd av västerländska influenser.

Detta starka hierarkiska tänkande förhindrade mycket av den egna kreativa förmågan på den

japanska arbetsplatsen. Jonas sa att det var väldigt svårt att få folk att ta egna initiativ och att det

fanns vissa men att de var få. Jonas berättade att han alltid brukade ta med sig folk när han var

ute och reste på kongresser och möten utanför japan.

Han gjorde det för att försöka visa de att det fanns en värld utanför Japan och att få de att lära sig

utav det. Jonas berättade att vissa av japanerna tog för sig och lärde sig engelska men att de flesta

ändå höll sig för sig själva. Samtidigt så betonade Jonas att det finns väldigt många kreativa

japaner och att man inte ska generalisera.

Ett annat av problemen som kunde uppstå på den japanska arbetsplatsen var svårigheten att

kunna komma överens med japanerna. Ofta hände det att man trodde att man hade bestämt

något, men sen när man hade gått därifrån så var de inte med på noterna. De hade sagt ja till

frågorna men de hade inte sagt ja till själva förslaget. Detta har lett till att många missförstånd

uppstod på arbetsplatsen då man kunde tro att de försökte lura en genom att inte säga vad som

gällde. För att undvika missförstånd var Jonas tvungen att gå rakt på sak med japanerna. Han

kunde gå till de och fråga rakt på vad som gällde. Då frågade han om ”honne” sanningen. I

början var de väldigt nervösa de var inte vana att vara så rakt på sak med en utlänning. Jonas

berättar att han gick på många smällar innan man hamnade rätt. Anledningen till att de vågade

förlita sig på honom och berätta sanning tror Jonas att det beror på att han hade vunnit deras

förtroende.  Japanernas förtroende kom inte från den svenska ledningens agerande, den var

sekundär, utan från att produkten var så bra. De hade en unik produkt som de japanska läkarna



Svenska expatriates i Japan Fredrik Josephson
Kristofer Glück

36/56

efterfrågade. När säljarna gick ut till kunderna och märkte det att alla tyckte att deras produkter

var fantastiska så fick de förtroende för Jonas. Japaner är också väldigt elitistiska av sig. De tror

att de är mycket bättre än alla andra och att de vet mycket mer.

4.3.4 Arbetsplats-Fritid

Jonas tyckte att allt kretsade kring arbetet mer i det japanska samhället än i någon annan kultur

som han hade upplevt. Det som var oerhört viktig var tiden utanför kontorstiden. Mycket av

”businessen” skedde just utanför kontorstid. I Japan så var det ok om man var berusad och sa

något till sin chef för man kunde alltid säga att man var full. Man tappade inte ansiktet som man

skulle kunna göra om man hade varit nykter. Så om man vill få veta hur saker och ting låg till så

var det viktigt att gå ut med personalen. Jonas sa just att han la ner väldigt mycket tid, minst 3

kvällar i veckan, med att gå ut med säljarna. Han räknade in det som en del utav jobbet och fick

under dessa möten veta oerhört mycket hur de anställda tyckte och när de hade problem med

olika saker. Jonas sa att man aldrig kom in i det japanska samhället fullständigt, man hade inte

kontakt med så många. Man försökte lära sig allt om de men det fanns alltid en viss distans. Jonas

hade mer japanska vänner privat än vad han fick via jobbet.

4.3.5 Kvinnligt

När Jonas började jobba i Japan fanns det inga kvinnliga chefer men det blev vanligare med

kvinnliga chefer under hans vistelse i Japan. Biotechbranschen som Jonas jobbade inom var

annorlunda från den traditionella industrin som bilindustri och teknisk industri vilket gjorde att

han bara kan tala utifrån sin erfarenhet från biotech industrin. Inom biotech industrin var

utbildningen viktigast vilket gjorde att det fanns många kvinnliga chefer där. Oftast så

respekterade männen de kvinnliga cheferna professionellt. Det var mycket enklare att acceptera

henne om hon var ogift eftersom man då satte in henne i ett annat fack än en gift kvinna. En gift

kvinna förväntades ta hand om barn och hemmet och inte att jobba. Detta tror dock Jonas har

förändrats nuförtiden. Samtidigt så är man också tvungen att se på underliggande faktorer om

man ska prata om det japanska samhället är jämställt eller ej. Mannen hade inget att säga till om i

hemmet, han fick till och med be om tillåtelse om han fick vara med på barnens födelsekalas

4.3.6 Myndigheterna

Det är väldigt svårt att hantera myndigheter, speciellt att förstå deras regelverk. Oftast är det bra

att ha någon som förstår sig på systemet och som har kontakter som kan hjälpa en med
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myndigheterna. Myndigheterna är väldigt pragmatiska av sig. Om det är något som de vill

ha/behöver så kan man tänja ganska mycket på regelverket. Men de kan vända det mot dig. Om

man får de som ovän så hade de ett noggrant regelverk med vilket de kunde göra livet surt för

dig. Det var därför som det var viktig att får en bra relation med de japanska myndigheterna. Det

svåra var att i förhandlingarna få fram vad det var man skulle göra, oftast fick man inga riktiga

svar.

4.3.7 Familj - utanför jobbet

Jonas åkte till Japan med sin fru och med sina två barn, den ena på 2 år och den andra på 6

månader. Jonas berättade att han inte bodde i utlänningskvarteren utan i downtown Tokyo. Han

och hans fru hade bestämt innan de åkte att de inte vill hamna i utlänningskvarteren. Jonas

berättar att de levde väldigt bra, standarden var högre än i Sverige. Jonas fick en del japanska

vänner, de flesta tack vare sin fru som hade lärt sig tala japanska flytande. Dessa japaner var dock

annorlunda än den vanliga typiska japanen då de var mer utåtriktade än normalt. Språket var

oftast hindret för  om man skulle lära känna andra japaner.

4.3.8 Tips/Råd

Jonas tycker att det viktigaste är att kunna språket för att kunna komma in i samhället. Därför

skulle han, om han skulle åka nu till Japan, kräva att han skulle få ett halvår på sig för att lära sig

språket. Han tycker också att man ska inte försöka att anpassa sig för mycket utan köra sitt eget

race samtidigt som har respekt för andra.

4.3.8.1 Intervju med Kenneth Hagås

4.3.9 Träning/förberedelse

Kenneth berättade att det skiljer från företag till företag om expatriates får någon träning innan

de åker utomlands. Ericsson hade förut när de hade mycket folk i japan ett speciellt program som

man fick genomgå inom man blev utskickad. Detta program var utformat i samarbete med

handelshögskolan och japan institutet. I Volvo där Kenneth jobbar har man en generell

utbildning innan man får åka utomlands. Ikea valde istället en helt annan strategi när de anställde

folk inför sin Japan lansering. De anställde ca 30-40 svenskar som kunde både svenska och

japanska och skickade ut de till olika Ikeavaruhus runtom i världen där de fick träna sig i

företagskulturen.
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4.3.10 Arbetsplatsen

Kenneth betonar att den japanska arbetsplatsen ser olika ut beroende på om det är ett svenskt

företag eller japanska företag som expatriaten hamnar i. Volvo som är ett svenskt företag är inte

lika ”japanskt” som ett japanskt företag är.

Kenneth bekräftade även att den japanska arbetsplatsen är väldigt hierarkiskt där chefen har en

stor makt, Samtidigt så råder en stor konsensus, där alla måste vara överens, på arbetsplatsen

vilket är lite paradoxalt. Kenneth berättade om en svensk som var chef för att ett gym som

berättade att han kan nästan säga vad som helst till sina anställda. De lydde honom eftersom han

var deras chef, .men samtidigt så var han tvungen varje morgon  att vara med och städa

toaletterna för att få respekt av sina anställda. Kenneth sammanfattade att en japanska chef  är

både en  kung som  slav på arbetsplatsen. Kenneth påpekade dock att svenskar är väldigt lika

japanerna i konsensustänkandet där alla måste vara överens. Svenskar och japaner undviker ofta

konflikter och är ofta överens bara för att undvika konflikter.

Den sociala gruppen är en viktig del utav den japanska arbetsplatsen. Oftast innefattar den sociala

gruppen avdelningar och inte hela företaget. Det japanska samhället är indelat i grupper där

familjen är huvudgruppen och det är likadant i de japanska företagen. Om man går ut efter jobbet

så går man ut avdelningsvis. Det finns en hierarkisk ordning inom företaget vilket kan vara svårt

för svenska chefer att förstå.

Något som Kenneth upplevde som ett vanligt problem för svenska expatriates är att det kan vara

svårt för de att förstå om japaner fattar vad de har sagt. Oftast så nickar japanerna instämmande

även om de inte förstår något för att inte tappa ansiktet. Detsamma gäller om man ställer någon

fråga rakt ut, vilket oftast resulterar i att ingen säger något. Att japanerna oftast inte visar några

känslor kan också orsaka problem eftersom de inte visar vad de tycker. Dessa

kommunikationsproblem kan vara väldigt frustrerande för svenska expatriates.

Något som genomsyrar hela det japanska samhället och därmed även de japanska företagen kan

beskrivas med begreppet kata. Kata återfinns i karate och är ett slags mönster som utförs på ett

visst rätt sätt. I hela det japanska samhället så är det enormt viktigt att det finns ett rätt sätt att

göra något på. Man kan se det i teceremonin som i skolan där eleverna oftast är bra på matte men
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dåliga på språk. På den japanska arbetsplatsen är det likadant, det finns skrivna och oskrivna lagar

för allt, det finns alltid ett visst rätt sätt att göra allting på. Det är därför som det kan ta lång tid

för japanska företag att bestämma någonting men när man har beslutat något så går det fort att

genomföra det.

På frågan om globaliseringen och influenserna från västvärlden har medfört några förändringar

på samhället och de japanska företagen så tycker Kenneth att det har skett en förändring men

bara på ytan. Djupet har däremot inte förändrats så mycket, det är fortfarande viktig med katan,

att göra något på ett rätt sätt. Detta medför dock enligt Kenneth till att japanerna oftast inte tar

egna initiativ eller att de inte är lika flexibla som svenskar kanske är.

Kenneth tog även upp de japanska begreppen sentai och kohai, där sentai är den äldre och kohai

den yngre. Dessa två begrepp finns i hela det japanska samhället där en persons auktoritet

bestäms av hur gammal/hur länge han har arbetat eller varit med i någonting. I de japanska

företagen märks detta genom att en person som har jobbat en längre tid är sentai medan någon

som har börjat senare är kohai. Även om det rör sig om en dag så är den ena sentai och därmed

över den andre som är kohai. Denna åldersfixering sätter sin prägel på hela den japanska

arbetsplatsen.

4.3.11 Jobbet-fritid

Kenneth berättade att det är väldigt vanligt att gå ut efter jobbet. Som nämnt tidigare handlar det

oftast om att avdelningarna går ut och att det är väldigt sällan som man går över

avdelningsgränserna. I Volvo så går man ut ofta på karaoke ställen avdelningsvis. Dessa utgångar

viktiga och det kan vara svårt att säga nej om chefen frågar en om man ska gå ut.

4.3.12 Kvinnligt

Kenneth berättade att det beror på branschen på hur många kvinnliga chefer som finns på

arbetsplatsen. Inom hans bransch, lastbilsbranschen, finns det inte så många chefer men att det är

ganska vanligt med kvinnliga chefer inom mode och reklam branschen. Det finns dock en

tendens på att man inte tar tillvara lika bra på kvinnliga anställda som man borde. Det är

fortfarande vanligt att kvinnor i arbetslivet oftast hindras i sina karriärer eftersom det fortfarande

anses att kvinnan ska vara hemma när hon får barn. Detta har på senare tid resulterat i att många

kvinnor inte skaffar några barn.
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4.3.13 Svenskar-Japaner

Dock så anser Kenneth att svenskar och japaner är ganska lika varandra på många sätt där man

delar konsensus och jantelags- tänkandet med varandra. Det som skiljer svenskar och japaner är

jämlikheten mellan chef och anställda och mellan män och kvinnor. Kenneth har också från sin

erfarenhet sett att svenskar har väldigt lätt att anpassa sig till den japanska kulturen till skillnad

från andra nationaliteter. Det är lätt att man mystifierar den japanska kulturen och gör det svårare

än det egentligen är. Kennet citerade vad en vän till honom hade sagt om hur man ska bete sig

när man kommer till japan:

”Bete dig på samma sätt som om du skulle besöka flickvännens föräldrar för första gången.”

Svenska expatriates gör oftast det misstaget när de gör affärer med japaner att de har respekt för

japanerna och vill vara överens med dem. När svenskarna inte förstår vad japanerna vill så är de

oftast för tillmötesgående. De blir lite för mesiga mot japanerna trots att business är business

oavsett i vilket land man är i.

4.3.14 Tips/Råd

Kenneths råd om man ska åka utomlands är att man ska vara sig själv och bara vara artig. Man

ska vara tydlig med det man tycker och inte bete sig annorlunda bara för att man handskas med

japaner. Japanerna kan tyckas vara vaga men de är inte det. Man tycker det bara för att man inte

kan läsa signalerna.

4.4 Intervju med James Ben Shaw

Vid våra intervjuer med våra respondenter som varit i japan märkte vi att svaren angående

träningen som en expatriates ska genomgå skilde till viss del från teorin. För att bringa lite klarhet

intervjuade vi professor Ben Shaw som inriktar sig på cross cultural management. Vi ställde ett

par frågor angående en expatriates förberedelser och träning inför utlandsvistelsen.

På frågan om en eventuell träning inför utlandsvistelsen inte motverkar sitt syfte genom att man

lär sig att bete sig på ett annat sätt håller dr Ben inte med ovanstående påstående. Han påpekar att

det finns en stor forskning över en lånt tid som just visar på att cross-cultural training hjälper



Svenska expatriates i Japan Fredrik Josephson
Kristofer Glück

41/56

expatriaterna med att anpassa sig till den nya kulturen. Självklart, säger Ben, så får man inte

överdriva när man ska försöka anpassa sig till en annan kultur. Det kan få en att framstå som

ohederlig och konstig. Han beskrev en situation där en kollega från USA kom till Australien:

”We had a fellow here from the US one time, who started calling everyone “Mate” constantly. It

was dumb and made him look stupid. We quietly told him to ease off on the “Mate” stuff – and

he was fine.”

Ben menar att träning hjälper dig att smälta in i den nya kulturen. Man måste ”vara sig själv” men

det finns många småsaker som man kan lära sig om en kultur som kan hjälpa dig att göra ett gott

intryck och passa in bättre. Ben påpekar att det inte finns någon del utav träningen som är

viktigast, det hela beror på till vilket land expatriaten ska resa och i vilken miljö han/hon har

blivit uppfostrade. Kulturell empati, en förmåga att anpassa sig, öppenhet inför nya upplevelser

och perceptuell flexibilitet är viktiga universella egenskaper som en expatriate ska ha för att klara

sig bra utomlands.

På frågan om hur globaliseringen har påverkat behovet av träning ställer sig Ben frågande. Han

medger att människor är mycket mer vana vid utlänningar än för 10-15 år sen men han anser att

träningen fortfarande spelar en stor roll. Fastän de ytliga kulturella skillnaderna har minskat så

finns det fortfarande stora kulturella skillnader kulturer emellan om man går mer på djupet.



Svenska expatriates i Japan Fredrik Josephson
Kristofer Glück

42/56

5 ANALYS

I detta kapitel analyserar vi empirin i förhållande till teorierna. Vi jämför vad kultur teorin och HR teorin som vi

har använt säger och vad som vi har fått ut från våra intervjuer. Vi förklarar hur arbetsplatsen,

arbetsplatsen/fritid synen på kvinnan och hur viktig träning är, utifrån teorin och hur det är i praktiken.

5.1.1 Arbetsplatsen

Den japanska arbetsplatsen skiljer sig på många punkter från den svenska. Fastän det japanska

samhället har blivit mer västerländskt så finns det fortfarande stora skillnader. En av skillnaderna

är till vilken grad den japanska arbetsplatsen är hierarkisk. Om man tittar på Hofstedes dimension

maktdistans så ser man att Japan har en mycket högre maktdistans än Sverige. Detta avspeglas

ganska bra om man ser till den japanska arbetsplatsen.  Alla tre respondenterna  nämnde

hierarkin som en av de stora och skillnader som man märker direkt av när man kommer till den

japanska arbetsplatsen. Detta leder till stora problem för en expatriate från Sverige som är mer

van av en platt organisation som de svenska företagen är. Jonas beskrev t. ex. Pharmacia som en

platt organisation när man frågade honom vem det var som beslutade om han skulle gå en

förberedande kurs innan Japan eller inte. Han sa så här:

”Pharmacia var ett sånt företag att sa man bara till vad man ville göra så fick man det bara man

levererade. Det var väldigt ohierarkist. Inga problem”

Jonas gav också ett motsatt exempel på en händelse, då han bad en av sina anställda om att köpa

en flaska sprit till honom, hur strikt hierarkiskt den japanska arbetsplatsen/strukturen var.

”.…det var en kul sak att ge bort när man var på middag. Så jag faxade till honom kan du inte

köpa den här whiskey sorten Santori och då tänkte ja mig en flaska för 60 spänn. Han var

säljare, ochhan tänkte honbunshu (Jonas titel, författarnas anm.)han kan inte köpa den billiga

whiskeyn det går inte utan han ska ha den dyraste whiskeyn. Så han kom med flaskan som

kostade 3000 kr och det var bara att betala så att han inte skulle tappa ansiktet, han kunde

inte ens tänka sig något annat än att jag som  har den titeln måste dricka den dyraste whiskeyn.”

Båda respondenterna ansåg att hierarkin var svår att vänja sig vid. Man kan se att både teori och

empiri stämmer i fallet med hur den japanska arbetsplatsen är uppbyggd.
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Enligt Hofstede så är Japan ett kollektivistiskt land jämfört med Sverige. Trompenaars har en

liknande dimension, communitarianism-individualism, där japan står för ett grupptänkande

medan Sverige är mycket mer individualistiskt.  Detta anser vi också stämma efter de intervjuer vi

har genomfört. Toni berättade att det måste råda konsensus på arbetsplatsen innan något blir

gjort, vilket är ett tydligt kännetecken för ett kollektivistiskt samhälle. Detta kunde också bli ett

problem då man var tvungen att förankra alla beslut hos hela organisationen och inte bara hos en

chef. Detta var dock inte ett markant problem eftersom det finns en liknande konsensus känsla

hos de svenska företagen, dock inte så stor som den japanska. Kenneth sa just att detta

konsensustänkande är väldigt likt det svenska ”alla ska vara överens” tänkande som finns på den

svenska arbetsplatsen. Ett annat kännetecken för ett kollektivistiskt samhälle som respondenterna

såg som ett problem var oförmågan att ta egna initiativ. Jonas märkte av det ganska mycket att

det inte var så många som kunde ta egna beslut utan att man var tvungen att med olika

styrinstrument leda de åt rätt håll. Detta var något som skiljde sig från den svenska arbetsplatsen

och kunde leda till mycket frustration. Ett annat exempel på att Japan är ett kollektivistiskt

samhälle enligt Kenneth är hur allting i Japan måste ske på ett rätt sätt. Detta stämmer överens

med Hofstedes teori att Japan är ett kollektiskt samhälle.

Samtidigt så hade detta kollektivistiska tänkande en del positiva saker något som både  Jonas och

Kenneth tog upp. Eftersom alla gjorde det de skulle utan egna initiativ så var de väldigt bra på att

göra det de skulle. Jonas beskrev just att det kunde ta väldigt lång tid att nå ett beslut eftersom

man var tvungen att nå konsensus, men sedan när det var bestämt så gick det väldigt fort att

genomföra beslutet. Både Toni och Kenneth upplevde även att den sociala gruppen på den

japanska arbetsplatsen var enormt viktig, något som påvisar återigen att både Hofstede och

Trompenaars har rätt i sina modeller. Detta visar på att man prioriterar och upphöjer gruppen

och förminskar individens betydelse i organisationen. Det är även därför som japanerna tycker

det är viktigt med relationer. Båda respondenterna märkte av att det var viktigt att först bygga en

relation med andra företag, kunder eller anställda inom man inledde något utbytte med varandra.

Detta relationsbyggande grupper emellan förstärker grupptänkandet och avviker från det

tankesätt som de svenska (västerländska) organisationerna har att man kan göra affärer direkt.

Dock så var det inte ett så stort problem för svenskarna som det var för amerikanarna att behöva

bygga relationer innan man gjorde affärer.  Sverige som är ett litet land och är ganska beroende av

sin export har en stor erfarenhet av att bygga relationer med andra länder och företag vilket gör
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det enklare att anpassa sig till det japanska relationsbyggandet. Amerikanarna som har en stor

hemmamarknad har inte samma tradition av att vara beroende av utländska marknader är mer

vanna vid att göra sitt race. Detta gör de mer ovana vid det japanska sättet än vad svenska företag

är.

Enligt Hofstede är det japanska samhället och i förlängning också arbetsplatsen maskulint medan

det svenska samhället mer feminint. Detta kan man också se när man har intervjuat

respondenterna. De ger en bild av Japan där kvinnliga chefer inte är så vanliga. Dock så

karaktäriseras enligt Hofstede ett feminint samhälle av att relationer är viktiga medan i maskulina

samhällen så skulle lön vara viktigare. Detta är något som inte riktigt stämmer in på det japanska

samhället som enligt respondenterna prioriterar relationer.

På Hofstedes dimension osäkerhetstänkande får Japan höga poäng medan Sverige får lägre något

som även det passar in på vad respondenterna sa om Japan. Jonas anmärkte på att det japanska

juridiska systemet är fullt med lagar och regler något som karaktäriserar ett land med högt

osäkerhetstänkande. Toni anmärkte på att japanerna sitter väldigt fast i gamla tankesätt. Om de

gör en sak på ett sätt är det väldigt svårt att få de att ändra på sig vilket också visar på ett högt

osäkerhetstänkande. Dock så gav Jonas en liten annorlunda bild, där lagar och regler är viktiga

när det passar japanerna. Därför kan i vissa fall, speciellt i krislägen, agera som att de hade ett lågt

osäkerhetstänkande då de är väldigt bra på att tänja på regler och på att ändra sig då det behövs.

Detta stämmer inte riktigt överens med teorin där Japan enligt Hofstede får ett högt

osäkerhetstänkande. Istället så stämmer det överens med Trompenaars dimesion, , universalistic-

particuaristic, där Japan både är universalistisk och partikularistisk i det avseendet att både regler

och lagar som relationer är viktiga delar av det japanska samhället. Detta var ett problem som

man kunde ofta ställas inför. Det japanska regelverk kunde ofta innebära problem, speciellt för

expatriates som inte kände till vilka regler som gällde, eftersom det var omständigt att följa till

punkt och pricka.

Enligt Hofstede så är Japan ett mer långsiktigt land jämfört med Sverige som är mer kortsiktigt.

Detta kunde vi märka av när vi intervjuade våra respondenter. Alla respondenterna tyckte att

människorna i Japan var väldigt traditionsbundna samt att de jobbade mot mål längre fram i

tiden. Svårigheten av att avskeda personal och betydelsen utav bra kvalité är två saker som visar

på det här. Begreppet kata som Kenneth tog upp visar på ett starkt traditionsbundet samhälle,
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något som ånyo stämmer överens med Hofstedes och Trompenaars teorier. Detta kunde orsaka

en del problem för expatriates eftersom de inte kände till den japanska kulturen så bra. Här var

respondenterna lite oeniga om hur man skulle kunna minska detta problem. Toni tyckte inte att

träning eller någon förberedelse var nödvändig för att lära sig japanska traditioner och kultur utan

att samma regler gällde överallt bara man var artig och finkänslig. Jonas tyckte också att man

borde vara artig och taktfull men att en viss träning var bra för att lära känna de japanska

traditioner och enklare komma in i det japanska samhället. Jonas tyckte även att det var viktig,

förutom att lära sig japanernas traditioner, att kunna språket för att undvika många problem på

arbetsplatsen. Kenneth ansåg att många av problemen som uppstod var pga. att man inte förstod

japanernas signaler fast samtidigt så var han kluven inför träning eftersom han ansåg att den bara

mystifierade Japan ännu mer.

Kommunikationsvägarna på en japansk och en svensk arbetsplats skiljer sig ganska mycket, det

beror främst på att, som vi har nämnt tidigare den höga maktdistansen som råder i Japan. I ett

väldigt hierarkiskt företag så måste besluten komma ända från toppen och detta kan ta tid. Som vi

sa tidigare så tog det tid att få ett beslut igenom men när det väl hade gått igenom alla led så var

alla med på det så då gick det otroligt fort att ställa om. Man kan tänka säg att själva beslutet

kommer fortare i ett land som Sverige där företaget har en plattare styrning. Detta stämde

överens med teorin där både Hofstede och Trompenaars säger att Japan har ett starkt hierarkiskt

tänkande.

5.1.2 Arbetsplats-Fritid

Uppdelningen mellan arbetstid och fritid är inte lika självklar i Japan som den är i Sverige. Det

som överraskade respondenterna var hur allting kretsade kring jobbet. Även en stor del utav

fritiden kom att handla om jobb då man var tvungen att gå ut med personalen till restaurang eller

en bar. Denna skillnad gentemot i Sverige där man inte går ut efter jobbet i lika stor omfattning

sammanfaller ganska väl med teorin. I den japanska arbetsplatsen kretsar ganska mycket kring

den sociala gruppen något som dessa utgångar ser till att förstärka. Samtidigt är även den

japanska arbetsplatsen extremt hierarkiskt med en stor maktdistans och många maskulina inslag.

Till denna strikta maktuppdelning behövs en motvikt för att upprätthålla en sund arbetsmiljö.

Utgångarna efter arbetstid fungerar just dom det, de verkar som en ventil där den japanska

anställde kan få ut allt det han hållit inom sig på arbetsplatsen, samtidigt som han inte tappar

ansiktet. För expatriate från Sverige kan detta te sig konstigt eftersom vi med vår platta
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organisation och vårt feministiska arbetssätt inte har samma behov av att avreagera oss. Samtidigt

är Sverige ett mycket mer individualistiskt samhälle vilket gör det inte lika viktigt att behöva tänka

på och göra saker med den sociala gruppen som det är i Japan. Detta stämmer dock inte riktigt

överens med Trompenaars teori. Enligt hans dimension, diffuse-specific, där specifica samhällen

skiljer mellan arbetstid och fritid och där diffussa inte gör det, så ska Sverige vara ett mer diffusst

samhälle än Japan. Det stämmer dock inte överens med vad respondenterna sa i intervjun där de

blev förvånade över hur arbetet och fritiden hängde samman.

5.1.3 Myndigheten

Kontakten med myndigheterna såg annorlunda ut än den kontakt som respondenterna hade haft

med företag eller kunder. Även den bestod och upprätthölls av ett relationsbyggande men inte i

samma omfattning eller på samma villkor som när man förhandlade med andra företag. Detta

eftersom de japanska myndigheter ansåg att företagen behövde de mer än vad de behövde

företagen. Det fanns även ett elitistiskt tänkande inom de statliga myndigheterna med de bästa

studenterna från universiteten som sökande som spädde på ”vi är bättre” tänkandet. Det japanska

regelverket användes av de japanska myndigheterna så att det passade deras avsikter. Denna

inställning av myndigheter är ganska vanlig i länder med en hög maktdistans och ett maskulint

tänkande. Skillnaderna i kontakten med myndigheterna jämfört med Sverige gjorde förhandlingar

extra svåra. Respondenterna kände att de aldrig riktigt fick veta av myndigheterna vad de skulle

göra. Detta kan direkt hänföras till Trompenaars dimesion, neutral-affective, där japanerna är

väldigt neutrala medan svenskar är mer affective, dock inte så mycket. Att japanerna är mer

neutrala än svenskarna medför just att de är svårare att läsa samt att de inte har en lika rak och

tydlig kommunikation vilket man kan tydligt se i problem som uppstår då respondenterna skulle

förhandla med myndigheterna.

5.1.4 Familj-utanför jobbet

Respondenterna som vi intervjuade hade båda valt olika lägen att bo i. Den ena hade valt att bo i

utlänningskvarteren medan den andra bodde i ett vanligt kvarter i Tokyo med andra japaner.

Respondenten som valde att bo med japaner fick japanska vänner medan respondenten som

bodde med andra utlänningar kom inte att lära känna några japaner och kom inte in lika bra i det

japanska samhället som han som bodde med japaner. Alla upplevde att språket var ett hinder om

man ville lära känna japaner.
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5.1.5 Kvinnligt

Som vi förklarade tidigare så skiljer sig Japan och Sverige mycket när det kommer till maskulint

kontra feminint. Enligt teorin så är Japan ett väldigt maskulint land där mannen har makten och

försörjer familjen. Att göra karriär är viktigare än att bry sig om sina medmänniskor. Männen i

samhället skall vara hårda och fokusera på jobbet medan kvinnorna skall vara mera känslosamma.

I Tropmenaars dimension achievement-ascription, är Japan ett tydligt ascriptive samhälle medan

Sverige är ett tydligt achievement samhälle.

De vi intervjuade tyckte att det stämde till en viss del, det var mannen som arbetade och han

skulle dra in pengarna. Däremot när männen var hemma så var det nästan alltid kvinnorna som

bestämde mest. Jonas Frick berättade till och med en historia för oss om att de på hans kontor

ville man ha med honom och spela golf, men han sa alltid att han inte kunde. Då trodde de andra

att det var att han inte fick för sin fru, så de åkte hem och frågade frun om inte Jonas kunde få

komma ut och ”leka” med dem i helgen. Det här visar ändå hur stor makt som kvinnan har i det

Japanska samhället, hon är den som bestämmer över familjen och har makten hemma.

Så teorin stämmer ganska bra att det är mannen som jobbar mest och kvinnan, som bryr sig om

relationer och familj. Toni förklarade också att man inte skulle underskatta den japanska kvinnan

på arbetsplatsen, han tyckte ofta att det var kvinnorna som fick saker gjorda och var inte så

traditionella och enkelspåriga som männen. Det som skiljer sig från teorin är att kvinnan har lite

mer makt än vad teorin egentligen säger. Kvinnan bestämmer nästan allt i hemmet och det som

kretsar runt hemmet, det är hon som bestämmer vilka de ska umgås med och vad familjen skall

göra. Det som man måste tänka på är att både Jonas och Toni var där för ganska länge sen så

samhället har ändrats, fast när vi intervjuade Kenneth så blev svaret att det fortfarande är väldigt

uppdelat men att arbetsfrekvensen har gått upp bland kvinnorna.

Japan är fortfarande ett mansdominerat land om man jämför med Sverige, de har inte kommit

lika långt i jämställdhetsutvecklingen men de rör sig åt det hållet. Det är inte omöjligt för en

kvinna att bli chef men det är antagligen svårare för henne att bli chef i ett Japanskt företag än i

ett svenskt.
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5.1.6 Träning

Vi upptäckte när vi gjorde våra intervjuer att det finns olika syn på hur viktigt det är med träning.

Toni tyckte att det var helt onödigt att det är bättre att åka dit med sina fördomar och uppträda

som en artig svensk som inte vet hur det fungerar i det andra landet, han menar att det är det som

japanerna ser som mest ärligt. De ser att man inte håller på med något skådespel utan är en ärlig

person. Jonas däremot gick på lite seminarier med sin familj innan resan, för att lära sig mer om

hur det japanska samhället fungerade och tyckte att alla borde göra det, han kände att det gav

honom mycket hjälp när han skulle kommunicera med den ”vanliga japanen”. Varför de tyckte så

beror antagligen på att de var i Japan olika länge, Jonas bodde ju där mycket längre och då är det

viktigare att ha utbildningen att falla tillbaka på. Det är ju som Jonas säger att första tiden så

upptäcker man inte så mycket problem utan då är det mest bara roligt, men det är efter ett tag

som man börjar blir irriterad, så det kan mycket väl vara så att Toni bodde i Japan lite för kort för

att hinna bli irriterad. En annan orsak till att de tyckte olika, när man kom till tränings frågan kan

vara att deras arbetsuppgifter skilde sig, Jonas kanske behövde jobba mer och närmare med

japaner än vad Toni behövde. Man kan säga att båda två fick ganska mycket träning ändå innan

de bodde i Japan med tanke på att de åkte dit ganska många gånger innan. Toni sa något

intressant, att han tyckte att ju mer han var i Japan ju mindre förstod han, så enligt honom så var

det lättast att komma dit första gången, för då gjorde du på ditt sätt och tänkte inte så mycket på

vad de andra gjorde. Det verkar som att om man skall stanna i Japan en längre tid och vill ta sig

in i det japanska samhället så är det bra med träning, både genom att besöka landet innan man

bosätter sig där och genom mer allmän utbildning om landet. Kenneth ansåg att det kunde bli

farligt med för mycket träning men att det var viktigt med en viss träning för att kunna lära sig att

tolka japanernas signaler som ofta var källan till många problem. Som både Toni, Kenneth och

Ben nämner så är det viktigt att inte ta utbildningen på för stort allvar och försöka uppföra sig

precis som de gör i landet, för då kommer folk att tycka att det är konstigt att du uppför dig på

detta sätt och kanske känner de att du inte är ärlig och försöker vara någon som du inte är.

Teorin säger att det är mycket viktigt med expatriate träning och det stämmer överens med

praktiken i hög grad, men man måste tänka på att alla människor är olika och nästan alla utlands

uppdrag är olika. Bara för att en person behöver träning, för att klara av sitt uppdrag, så behöver

inte det betyda att nästa också behöver det. Mycket hänger också på hur mycket du vill komma in

i samhället utanför jobbet. Om man bara åker till det andra landet för att jobba och ditt ända mål
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är att klara av din uppgift på ett bra sätt, så krävs oftast inte så mycket träning, men om du

verkligen vill komma in i samhället så hjälper träningen.
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6 Slutsats

Teorin stämmer inte alltid in i minsta detalj men man kan se var den kommer ifrån. Den mesta av

teorin stämmer i grova drag men skillnaderna mellan länderna har minskat. Att avståndet mellan

länderna har minskat beror på mycket globaliseringen, stora multinationella företag breder idag ut

sig över hela värden och medför lite av sitt arbetssätt och sina värderingar till jordens alla hörn.

Företagens marknader har vidgats väldigt mycket på grund av den snabba utvecklingen inom

kommunikation. De stora företagen måste gå internationellt om de skall ha en chans mot sina

konkurrenter och kunna tjäna de stora pengarna. Det är här expatriates kommer in, genom att

använda expatriates så bibehåller företaget mer kontroll över delen som finns i ett annat land.

Expatriates kan också leda till en mer effektiviserat bolag där den utskickade kan lära de i den nya

kulturen saker men också lära sig saker att ta hem till hemlandet. Kulturskillnaderna har minskat

men man får inte tro att de är helt borta och att det är precis likadant överallt. Globaliseringen

har också gjort så att företag måste använda sig av expatriates för om de inte jobbar

övergränserna så missar de en väldigt stor marknad och chans att tjäna stora pengar.

I syftet så förklarade vi att mycket av problem uppstår på grund av kulturella skillnader. Om man

tittar på Sveriges och Japans kultur så är det väldigt stor skillnad och det kan leda till stora

problem för den utskickade. När vi analyserade våra intervjuer så upptäckte vi att de flesta av

problemen uppstod på grund av att den Japanska arbetsplatsen är mycket mer hierarkisk än den

Svenska. Det kan leda till att som Svenska så kan man tycka att allting tar tid och är väldigt

omständligt.

När företaget väljer vem som skall bli utskickade så är det bra om de är väldigt noggranna, skickar

de fel person så kan det kosta företaget stora pengar. Företaget bör utvärdera kulturen i landet i

fråga och överväga vem som skulle passa där. Efter att de har valt ut vem som skulle passa på

platsen måste de också överväga om denna person har det som krävs för att bli utskickad, vill

personen, personens familjeförhållande, hur öppen är han/hon till att skapa nya relationer, vet

personen vad den ger sig in på, och så vidare.

Det kan vara bra att genomgå någon typ av träning om du skall åka till ett annat land en längre

tid, om möjligt så är det ett stort plus om du kan lära dig språket. Denna träning bör innefatta

familjen och skall formas efter typ av uppdrag, personen som åker och vilket land han eller hon
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åker till. Det som är viktigast att förstå med både kultur teorin och HR teorin är att det bara är

riktmärken, det stämmer inte för alla människor. Självklart så kan det uppstå problem vi kommer

ju ändå i grund och botten från olika ställen och är vana att göra saker på olika sätt. Problemen

uppstår ofta om personen som åker inte förstår den nya kulturen men kan också uppstå om han

eller hon försöker efterlikna den för mycket, om personen uppför sig precis som om den kom

från landet kommer folk att tycka det känns konstigt och oärligt. Så skall du åka ut som expatriate

till japan så lär dig om deras kultur så du kan respektera den men försök inte att leva efter den för

mycket.
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7 Förslag till vidare studier

Vi har i vår undersökning bara intervjuat manliga expatriates och har därför inte fått någon bra

bild av hur kvinnliga expatriates har det och vilka problem de stöter på. Därför skulle det vara

intressant att undersöka hur svenska kvinnliga expatriates blir mottagna i Japan och om deras

vistelse på något sätt skiljer sig ifrån manliga expatriates. Det skulle även vara intressant att se på

om de olika företagens sätt att förberedda en expatriates har någon och i så fall vilken påverkan

på en expatriates vistelse i Japan.
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9 Bilagor

9.1.1 Intervjufrågor

Vad gjorde du i Japan?

Har du varit ute tidigare?
 Ja, var det någon skillnad denna gång?

Förberedelser
 Sökte du själv eller blev du beordrad?
 Hur förberedde du dig inför utlandsplaceringen?

o Ja, hur förberedde du dig, var det tillräckligt? Förberedde du din familj?
o Nej, ångrar du att du inte gjorde det, hur tycker du att man bör förbereda sig?

 Hur förberedde moderbolaget dig inför utlandsplaceringen?
o Ja, vad gjorde de? Bara dig eller din familj också? Var det tillräckligt?
o Nej, Tycker du att de skulle ha gjort det? På vilket sätt?

 Hade ni regelbunden kontakt med moderbolaget? (håller koll på sina utsända)
o Ja, fick du då veta vad som hände här hemma?
o Nej, tycker du att det skulle varit mer kontakt med moderbolaget?

 Är ni nöjda med den hjälp som moderbolaget gav er?

Arbetsplatsen

Hur var den japanska arbetsplatsen uppbyggd?
Vilka var de största skillnaderna mellan en japansk och en svensk arbetsplats?

 Vilka kommunikationsvägar användes på arbetsplatsen?
 Hade man personliga relationer med sina medarbetare?
 Hur såg socialiseringen på arbetsplatsen ut?
 Hur såg socialiseringen ut?
 Kände du att du blev annorlunda behandlad/särbehandlad pga du var en expatriate?
 Hjälpte de på arbetsplatsen dig att komma in i arbetsgruppen/sättet?
 Fick du själv anpassa dig till gruppen?

Språkbarriären
- Vållade språksvårigheterna/barriären på arbetsplatsen några problem?
- Var det viktigt att kunna språket?
Exemplifiera

Skillnader i maktförhållanden
 Hur var relationen mellan chefen och de anställda?
 Fanns det några skillnader i sättet att leda?
 Hur fungerade delegeringen av arbetsuppgifter till de anställda?
 Kunde du bestämma mer/mindre?
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 Arbetade man mycket själv eller i grupp?
 Fanns det utrymme för egna initiativ?
 Uppmuntrades eget tänkande?

Individualism kontra Kollektivism
- Arbetade man mycket själv eller i grupp?
- Fast det utrymme för egna initiativ?
- Uppmuntrades eget tänkande?

Arbetsbörda/tid
- Hur stor var arbetsbördan?1
- Fanns det en gräns mellan arbetstid och fritid?
- Var övertid en självklarhet?

Hemkomsten
Hur var det att komma hem igen? Hade företaget ordnat allt för din hemkomst, fanns det saker
att göra, tog de tillvara på det du har lärt dig?

Tips/råd till någon som ska åka på utlandstjänst?


