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1 Inledning 
Det	 inledande	 kapitlet	 behandlar	 bakgrundsinformation	 kring	 det	 valda	 ämnesområdet	 som	 sedan	
utmynnar	i	en	problemformulering	och	frågeställning	(Bryman	&	Bell,	2013). 

1.1 Bakgrund 

Företag	spenderar	ofta	 resurser	 i	 form	av	 finansiella	medel	och	 tid	 för	att	 skapa	samt	upprätthålla	
relationer	med	deras	partners	och	kunder	(Abosag,	Yen	&	Barnes,	2016).	Detta	är	investeringar	som	
fokuserar	på	att	skapa	en	positiv	effekt	på	relationen	genom	ökat	engagemang	och	ökat	förtroende	
samt	ytterligare	samarbete	mellan	parterna	(Nguyen	&	Simkin,	2013;	Abosag	et	al.,	2016;	Pressey	&	
Tzokas,	 2004).	 Företag	 kan	 bli	 uppmuntrade	 till	 att	 använda	 och	 skapa	 relationer	 genom	
värdeskapande	 aktiviteter	 där	 fokus	 kan	 ligga	 på	 kontinuerligt	 samarbete	 (Abosag	 et	 al.,	 2016:	
Johnsen	&	Lacoste,	2015;	Nguyen	&	Simkin,	2013;	Palmatier,	Jarvis,	Bechkoff	&	Kardes,	2009;	Lacoste	
&	Blois,	 2015).	 Tidigare	 forskning	 har	 nästan	 enbart	 berört	 de	 positiva	 aspekterna	 av	 kundlojalitet	
samt	skapandet	av	 förtroende	 (Pham,	Goukens,	Lehmann,	&	Stuart,	2010;	Milan,	Eberle	&	Bebber,	
2015;	Johnsen	&	Lacoste,	2015;	Mitrega	&	Zolkiewski,	2012).	För	att	 få	en	holistisk	bild	behövs	det	
större	insikt	i	alla	delar	i	en	kundrelation	och	inte	bara	de	positiva	delarna	i	relationen	(Abosag	et	al.,	
2016;	Nguyen	&	Simkin,	2013;	Vaaland	&	Håkansson,	2003;	Villena,	Revilla	&	Choi,	2011;	Svensson,	
Mysen	&	Payan,	2011).	

	

Att	undersöka	svårigheter	med	affärsrelationer	fick	sitt	genomslag	i	slutet	av	1990-talet	där	tidigare	
studier	påvisade	att	relationer	kan	bli	lidande	av	svårigheter	(Abosag	et	al.,	2016).	Den	kunskap	som	
finns	 angående	 affärsrelationer	 har	 ofta	 studerats	 och	 generaliserats	 från	 ett	 västerländskt	
perspektiv.	 När	 normerna	 inom	 affärsrelationen	 bygger	 på	 västerländska	 ideal	 och	 beteenden	 kan	
förhållandet	misslyckas	 då	 parterna	 kan	 ha	 kulturella	 utgångspunkter	 som	 skiljer	 sig	 från	 varandra	
och	 som	baseras	 på	 olika	 värderingar.	 (Mitręga	&	 Zolkiewski,	 2012)	 I	 de	 fall	 som	 leverantörer	 har	
underskattat	 kundernas	 påverkan	 på	 situationen	 har	 det	 i	 vissa	 situationer	 lett	 till	 en	 avslutad	
affärsrelation	(Lacoste	&	Blois,	2015).	I	situationer	där	en	leverantör	uppvisar	erfarenhet	av	nätverk	
och	 affärsrelationer	 har	 detta	 en	 direkt	 effekt	 på	 affärsrelationens	 värde	 i	 den	 inledande	 fasen	
(Hohenthal,	 Johanson	&	Johanson,	2014).	 I	de	 fall	 som	företagsledarna	 inte	 inser	betydelsen	av	att	
vara	 kulturellt	 stöttande	 i	 relationen	 resulterar	 detta	 ofta	 med	 stor	 sannolikhet	 i	 kortvariga	
affärsrelationer.	 (Pressey	&	Tzokas,	2004).	Även	 försäljare	har	en	stor	påverkan	på	affärsrelationen	
då	den	kommunikation	 som	 tidigare	 skett	mellan	 försäljaren	och	kunden	har	en	 inverkan	på	detta	
(Friend	&	Johnson,	2014).	

	

I	 affärsrelationer	med	högt	 förtroende	presterar	 leverantörer	 generellt	 sett	 bättre	 resultat	 än	 i	 de	
affärsrelationer	 som	 saknar	 eller	 har	 ett	 minskat	 förtroende	 (Pressey	 &	 Tzokas,	 2004).	 Pressey	 &	
Tzokas	 (2004)	 menar	 att	 långsiktiga	 relationer	 kommer	 att	 stöta	 på	 svårigheter	 under	 sin	 livstid.	
Konflikter	 kan	 ha	 en	 större	 negativ	 effekt	 på	 affärsrelationer	 med	 hög	 nivå	 av	 förtroende	 än	 på	
relationer	 med	 lägre	 nivåer	 av	 förtroende	 (Yang,	 Sivadas,	 Kang	 &	 Oh,	 2012;	 Johnsen	 &	 Lacoste,	
2015).	Allvarliga	konflikter	kan	reducera	lojaliteten	i	relationen	och	resultera	i	mindre	gemensamma	
beslutsfattanden	och	högre	osäkerhet.	(Johnsen	&	Lacoste,	2015).		
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I	tidigare	studier	framkommer	det	att	om	det	går	att	minska	de	negativa	effekterna	i	ett	förhållande	
har	 detta	 större	 påverkan	 på	 vilken	 framgång	 relationen	 har	 än	 att	 endast	 lägga	 fokus	 på	
utvecklingen	av	de	positiva	delarna	(Abosag	et	al.,	2016).		

1.2  Problemformulering  

När	 affärsrelationer	 skapas	 på	 en	 internationell	 nivå	 uppstår	 det	 komplikationer.	 Relationerna	
utvecklas	 inom	 en	 tvärkulturell	 kontext	 istället	 för	 att	 de	 utvecklas	 inom	 en	 och	 samma	 kultur.	
Graden	 av	 olikheter	 eller	 avstånd	mellan	 de	 inblandade	 parterna	 bestämmer	 i	 vilken	 utsträckning	
interaktion	och	utvecklande	av	 relationer	 kan	 skapas.	 Ju	högre	 grad	av	 avstånd,	desto	 svårare	och	
mer	resurskrävande	blir	det	att	uppnå	processen	med	att	utveckla	relationer.	(Conway	&	Swift,	2000)	
Konflikter	 kan	 skada	 lojaliteten	och	när	nivåerna	av	 förtroende	är	 låga	ökar	 risken	 för	 att	 en	 kund	
söker	 andra	 affärspartners.	 (Abosag	 et	 al.,	 2016)	 Kunders	 misstro	 kan	 reducera	 potentialen	 för	
lojalitet	 inom	 en	 affärsrelation	 i	 situationer	 där	 oväntade	 händelser	 sker	 (Eggert,	 Steinhoff	 &	
Garnefeld,	 2015).	 Svårigheter	 vid	 lojalitet	 är	 ett	 relativt	 outforskat	 område	 som	 är	 relevant	 att	
studera	 (Eggert	 et	 al.,	 2015)	 då	 lojalitet	 är	 svårt	 att	 uppnå	 vid	 handel	 (Davenport	&	Harris,	 2007).	
Skinner,	Dietz	&	Weibel	 (2014)	menar	att	 svårigheter	med	 förtroende	är	komplext	samt	outforskat	
och	därför	krävs	vidare	studier	som	undersöker	detta.	 
 

Evans,	 Treadgold	 &	 Mavondo	 (2000)	 diskuterar	 relationen	 mellan	 psykiskt	 avstånd	 och	 företags	
prestationer.	De	menar	att	skillnader	mellan	olika	 länder	 inte	nödvändigtvis	behöver	 leda	till	dåliga	
resultat	samtidigt	som	en	uppfattning	om	att	två	marknader	som	är	lika	inte	kan	garantera	framgång	
(Evans	et	al.,	2000).	O’Grady	&	Lane	 (1996)	menar	att	 företag	som	etablerar	sig	på	en	ny	marknad	
och	antar	att	de	olika	marknaderna	kan	hanteras	på	samma	sätt	riskerar	att	ta	felaktiga	beslut	som	
kan	 resultera	 i	 ineffektivitet.	 Utifrån	 att	 marknaderna	 behöver	 behandlas	 olika	 kommer	 således	
relationerna	även	behöva	göra	det	(O’Grady	&	Lane,	1996). 
 

Johnsen	 &	 Lacoste	 (2015)	 identifierar	 en	 avsaknad	 av	 studier	 som	 undersöker	 svårigheter	 med	
affärsrelationer	 utifrån	 ett	 leverantörsperspektiv.	 De	 menar	 att	 vidare	 studier	 krävs	 då	 det	
fortfarande	 finns	 oklarheter	 kring	 hur	 leverantörer	 hanterar	 affärsrelationer	 där	 negativa	
associationer	av	konflikter,	makt	och	beroende	är	dominerande	(Johnsen	&	Lacoste,	2015).	När	två	
parter	närmar	sig	varandra	och	affärsrelationen	stabiliseras	under	utvecklingsperioden	kan	konflikter	
och	 avvikelser	 träda	 fram	 (Grayson	 &	 Ambler,	 1999).	 Fang,	 Chang	 &	 Peng	 (2011)	 menar	 att	
spänningar	som	förekommer	inom	en	affärsrelation	är	starka	krafter	som	har	potential	att	bryta	upp	
relationen	 och	 att	 de	 ofta	 är	 anledningen	 till	 att	 en	 relation	 försämras.	 I	 en	 situation	 där	 det	
förekommer	 avvikelser	 eller	 motsägelser	 i	 relationen	 mellan	 kund	 och	 leverantör	 uppstår	 det	
konflikter	 som	 bekräftar	 svårigheter	 med	 affärsrelationer	 (Johnsen	 &	 Lacoste,	 2015).	 Genom	 att	
skapa	en	större	insikt	kring	dessa	svårigheter	vid	en	affärs-	och	kundrelation	ges	en	större	förståelse	
för	relationen	som	helhet	(Abosag	et	al.,	2016).	 
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1.3 Syfte 

Studien	ämnar	till	att	skapa	en	förståelse	för	svårigheter	i	internationella	affärsrelationer.	 

1.4 Frågeställning  

Hur	 kan	 kulturella	 skillnader	 och	 psykiskt	 avstånd	 påverka	 förtroende	 och	 lojalitet	 negativt	 inom	
internationella	affärsrelationer	utifrån	ett	leverantörsperspektiv?	 

1.5 Studiens disposition 

Studiens	 inledande	 del	 beskriver	 problematiseringen	 kring	 det	 valda	 ämnet	 som	 för	 in	 läsaren	 på	
syftet	 och	 frågeställningarna	 som	 innehåller	 den	 valda	 inriktningen.	 Därefter	 presenteras	 den	
teoretiska	 referensram	 som	 kommer	 användas	 genom	 en	 egenkonstruerad	 konceptuell	 modell.	
Sedan	 följer	 metoden	 där	 de	 aktuella	 valen	 kring	 datainsamlingen	 och	 tillvägagångssättet	
presenteras.	Därefter	presenteras	den	empiri	som	samlats	in	från	intervjuerna	som	sedan	landar	i	en	
analys	med	hjälp	av	den	teoretiska	referensramen.	I	det	sista	kapitlet	tas	studiens	slutsatser	upp	och	
framtida	 forskningsområden	 presenteras.	 Studiens	 ovan	 nämnda	 disposition	 beskrivs	 på	 ett	
överskådligt	sätt	i	figur	1	nedan. 

	

 
 

Figur	1.	Studiens	disposition.	Egen	bearbetning.		

Inledning	

Teorevsk	
referensram	

Metod	

Empiri	

Analys	

Slutsats	
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2 Teoretisk referensram 
I	 det	 teoretiska	 kapitlet	 beskrivs	 teorin	 kring	 det	 valda	 ämnesområdet	 samt	 att	 de	 viktigaste	
forskningsresultaten	presenteras	(Bryman	&	Bell,	2013). 

2.1 Svårigheter i affärsrelationer 

Abosag	 et	 al.	 (2016)	 menar	 att	 svårigheter	 och	 utmaningar	 i	 en	 affärsrelation	 kan	 relateras	 till	
strukturella	 problem.	 Detta	 kan	 till	 exempel	 vara	 storleksskillnader	 mellan	 parterna,	 obalans	 i	
maktfördelningen,	problem	i	processer	som	omfattar	kapacitetsutveckling	och	marknadsdynamiken	
samt	resultat	som	prestationer	och	konkurrenskraft.	(Abosag	et	al.,	2016)	Relationer	som	uppfattas	
som	stabila	är	ofta	de	som	är	mest	sårbara	för	underliggande	faktorer	som	skadar	affärsrelationen.	
Då	 det	 inte	 förväntas	 uppstå	 problem	 i	 relationer	 som	 dessa	 sker	 det	 ofta	 en	 förnekelse	 av	 båda	
parterna	eftersom	de	inte	vill	inse	att	relationen	är	dysfunktionell.	(Anderson	&	Jap,	2005;	Abosag	et	
al.,	2016)	En	lång	affärsrelation	kan	leda	till	att	parterna	successivt	blir	missnöjda	då	kunden	i	en	lång	
affärsrelation	kan	uppleva	att	leverantören	liknar	kunden	för	mycket	och	tänker	likadant	vilket	leder	
till	att	det	upplevda	värdet	av	relationen	går	förlorat	(Grayson	&	Ambler,	1999;	Johnsen	&	Lacoste,	
2015).	 Andra	 förklaringar	 till	missnöjet	 kan	 vara	 att	 båda	parterna	blir	mindre	målorienterade	och	
erbjudandena	är	föråldrade	samtidigt	som	förväntningarna	på	varandra	är	orimligt	höga	(Abosag	et	
al.,	2016;	Anderson	&	Jap,	2005)	

	

Forskare	har	erkänt	att	det	är	viktigt	att	förstå	svårigheter	med	affärsrelationer	(Abosag	et	al.,	2016;	
Fang	et	al.,	2011;	Grayson	&	Ambler,	1999)	men	de	har	även	uppmärksammat	att	det	finns	flera	olika	
typer	 av	 svårigheter	 som	behöver	 skildras	 (Abosag	et	 al.,	 2016).	Att	 parterna	 i	 en	 affärsrelation	 är	
nära	varandra	motsvarar	inte	nödvändigtvis	en	gynnsam	relation	(Johnsen	&	Lacoste,	2015).	När	det	
finns	konflikter	i	en	relation	kan	detta	resultera	i	att	en	part	kan	börja	agera	missvisande	eller	falskt	
vilket	har	en	negativ	påverkan	på	förtroendet	(Abosag	et	al.,	2016;	Anderson	&	Jap,	2005;	Grayson	&	
Ambler,	1999).		

	
Studiens	definition	av	svårigheter	är	problem	som	uppstår	i	en	affärsrelation	som	stör,	hindrar	eller	
skadar	relationen	mellan	parterna.		

2.2  Förtroende 

I	en	långsiktig	affärsrelation	och	partnerskap	spelar	förtroende	en	stor	roll	(Wu,	Chen	&	Chung,	2010;	
Li,	 Browne	 &	 Wetherbe,	 2006).	 Förtroende	 anses	 som	 en	 av	 de	 mest	 framträdande	 faktorerna	 i	
utformandet,	skapandet	och	underhållandet	av	en	relation	(Li	et	al.,	2006).	Li	et	al.	(2006)	anser	att	
förtroende	förekommer	när	parterna	känner	säkerhet	i	varderas	integritet	och	tillförlitlighet	samt	att	
förtroendet	 ses	 som	en	positiv	 inverkan	på	engagemanget	 i	 relationen.	När	 förtroende	 saknas	 kan	
det	orsaka	en	negativ	effekt	på	relationen	(Li	et	al.,	2006).	Vidare	har	det	påvisats	att	förtroende	ses	
som	en	viktig	indikator	på	en	kunds	vilja	att	behålla	kontakten	(Wu	et	al.,	2010)	men	att	det	även	kan	
agera	som	en	tillförlitlig	part	i	relation	med	integritet	och	förutsägbarhet	(Wu	et	al.,	2010;	McKnight	
&	Chervany,	2001).			
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Att	 påverka	 eller	 forma	 kundens	 förtroende	 och	 nöjdhet	 genom	 att	 uppvisa	 företagets	
självkännedom	kan	bli	mer	effektiv	om	det	finns	en	stabil	grund	att	bygga	relationen	på	(Pham	et	al.,	
2010).	Enligt	 tidigare	studier	 (Wu	et	al.,	2010;	Li	et	al.,	2006)	anses	det	att	 förtroende	kan	 leda	 till	
upprepade	 köp.	 Företagets	 uppfattade	 värde	 vid	 återköp	 har	 ett	 positivt	 samband	 med	 deras	
förtroende	 i	 relationssammanhang.	 (Milan	 et	 al.,	 2015)	 I	 förtroendeskapande	 ekonomiska	
transaktioner	finns	det	förväntningar	på	att	parterna	sinsemellan	kommer	att	handla	i	god	tro	enligt	
överenskommelser	samt	att	vara	ärliga	i	förhandlingar	(Hosmer,	1995).	Vilken	kontakt	som	parterna	
har	 haft	 i	 äldre	 eller	 förgående	 relationer	 kan	 vara	 en	 faktor	 som	 påverkar	 hur	 den	 nuvarande	
grunden	byggs	mellan	dem	(Chandrashekaran,	Rotte,	Tax	&	Grewal,	2007).		

	

En	 försäljare	 på	 ett	 företag	 kan	 anses	 ha	 en	 stor	 påverkan	 på	 hur	 kunden	 kommer	 reagera	 på	
offerterna	 genom	 hur	 parternas	 tidigare	 kommunikation	 sett	 ut.	 (Friend	 &	 Johnson,	 2014).	
Förtroende	kan	skapa	“blind	spots”	i	relationer	vilket	kan	leda	till	att	kunder	och	deras	leverantörer	
har	 svårt	 för	 att	 identifiera	 en	 konflikt	 innan	 den	 hunnit	 försämra	 relationens	 grundläggande	
förtroende.	Förtroendedrivande	beteende	kan	även	skapa	underliggande	spänningar	mellan	parterna	
vilket	kan	skada	affärsrelationen.	(Murfield	&	Esper,	2016)	Leverantörer	kan	uppleva	fördelar	med	att	
arbeta	med	 förtroendeskapande	 i	 en	 långsiktig	 relation	men	 detta	 kan	medföra	 obalanserade	 och	
asymmetriska	leverantör-kund	affärsrelationer	(Johnsen	&	Lacoste,	2015).	

	
Studiens	definition	av	förtroende	är	att	parterna	har	tillit	och	säkerhet	i	sin	relation.		

2.3  Lojalitet 

Begreppet	 lojalitet	 anses	 vara	 ett	 område	 där	 konsumenterna	 själva	 inte	 alltid	 känner	 igen	 sig	 i	
definitionen	 men	 ändå	 uppvisar	 beteendet	 (Pitta,	 Franzak	 &	 Fowler,	 2006).	 Lojalitet	 anses	 vara	
kundens	 uttryck	 av	 löfte	 till	 leverantören	 samtidigt	 som	 kunden	 bortser	 från	 andra	 tillgängliga	
konkurrenter	(Flint,	Blocker	&	Boutin,	2011;	Oliver,	1999).	När	Oliver	(1999)	definierar	lojalitet	inom	
konsumtion	 kan	 det	 beskrivas	 som	 ett	 löfte	 att	 återköpa	 en	 föredragen	 produkt	 eller	 tjänst	 i	
framtiden.	 Inom	 psykologi	 och	 marknadsföring	 anses	 lojalitet	 som	 en	 nyckelfaktor	 för	 att	 skapa	
relationer	 (Aksoy,	Keiningham,	Buoye,	 Larivière,	Williams	&	Wilson,	2015;	Kim	&	Park,	2016).	Dock	
har	 lojalitet	 ofta	 blivit	 utsatt	 för	 begreppsförvirring	 med	 begreppet	 engagemang	 inom	
marknadsföring	 (Heere	 &	 Dickson,	 2008;	 Aksoy	 et	 al.,	 2015).	 Detta	 kan	 ske	 då	 både	 lojalitet	 och	
engagemang	 är	 relaterade	 till	 liknande	 bindningsaktiviteter	 av	 individer	 och	 har	 därför	 alltför	 ofta	
behandlats	som	synonymer	(Havitz,	Howard	&	Pritchard,	1992).		

	

Studier	har	påvisat	att	när	en	kund	anser	sig	trygg	i	en	relation	är	den	mer	benägen	att	bortse	från	
prisuppgångar	 på	 produkter	 och	 fokuserar	 inte	 på	 nya	 aktörer	 på	 marknaden	 (Rowley	 &	 Dawes,	
2000).	 Dock	 kan	 allvarliga	 konflikter	 reducera	 lojaliteten	 i	 relationen	 och	 resultera	 i	 mindre	
gemensamma	beslutsfattanden	vilket	kan	bidra	till	en	upplevd	högre	osäkerhet.	(Johnsen	&	Lacoste,	
2015).	När	kundens	lojalitet	är	hög	i	relationen	gentemot	företaget	kan	det	framkomma	flera	positiva	
sidoeffekter	inom	verksamheten	(Hallowell,	1996;	Rowley	&	Dawes,	2000).	Detta	förkommer	inte	till	
samma	 grad	 när	 det	 gäller	 illojala	 kunder	 (Rowley	 &	 Dawes,	 2000).	 Illojala	 kunder	 behöver	 inte	
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nödvändigtvis	ha	negativa	åsikter	men	de	uppvisar	alla	något	av	dessa	typiska	karaktärsdrag	genom	
dessa	skäl	(Rowley	&	Dawes,	2000):	

	

• De	har	inget	särskilt	intresse	för	varumärket	eller	produkten.	 

	

• De	har	en	negativ	uppfattning	av	produkten	eller	varumärket.		

	

• De	är	mer	positiva	till	ett	konkurrerande	varumärke	eller	produkt.		 

 

Wang	&	Wu	(2012)	anser	att	förhållandets	 längd	spelar	en	stor	roll	 i	kundens	lojalitet	till	 företaget.	
Relationens	längd	ansågs	ha	större	effekt	än	företagets	image	och	upplevda	värde	och	påverkar	även	
kundens	 vilja	 att	 ändra	 leverantör	 då	 detta	 kan	 anses	 medföra	 omställningskostnader	 som	 är	
onödiga.	(Wang	&	Wu,	2012)	Det	är	därför	viktigt	för	 leverantörer	att	förse	varje	enskild	kund	med	
deras	behov	och	när	djupare	kontakt	krävs	är	detta	något	som	företaget	måste	ge	dem	(Milan	et	al.,	
2015).	Kunder	tenderar	att	uppvisa	lojalitet	till	en	leverantör	när	det	upplevda	värdet	är	större	än	det	
som	 konkurrenterna	 erbjuder	 samt	 om	 investeringen	 i	 relationen	 är	 betydande	 och	 att	 kunden	
känner	sig	hörd	och	får	uppmärksamhet	(Bardauskaite,	2014;	Pitta	et	al.,	2006).		

	
Studiens	definition	av	lojalitet	är	att	parterna	känner	sig	trygga	gentemot	varandra	och	att	det	sker	
upprepade	köp.		

2.4  Psykiskt avstånd 

Psykiskt	avstånd	är	ett	begrepp	som	benämndes	första	gången	i	en	studie	av	Beckerman	(1956)	om	
internationell	 handel.	 Inom	 det	 internationella	 affärsområdet	 introducerades	 begreppet	 för	 första	
gången	genom	den	så	kallade	Uppsalaskolan	som	en	faktor	som	påverkar	valet	av	exportmarknader	
och	företags	internationaliseringsmönster	(Johanson	&	Vahlne,	1977;	Johanson	&	Wiedersheim-Paul,	
1975).	 Psykiskt	 avstånd	 definierades	 som	 faktorer	 som	 förhindrar	 eller	 stör	 flödet	 av	 information	
mellan	potentiella	och	faktiska	leverantörer	och	kunder	(Hornell,	Vahlne	&	Wiedersheim-Paul,	1973).	
Det	finns	flera	andra	definitioner	av	begreppet.	Johanson	&	Vahlne	(1977)	definierar	psykiskt	avstånd	
som	summan	av	de	faktorer	som	hindrar	flödet	av	information	till	och	från	marknaden.	Exempel	på	
detta	 är	 språkskillnader,	 utbildning,	 affärsmetoder,	 kultur	 och	 industriell	 utveckling	 (Johanson	 &	
Vahlne,	1977).	En	annan	definition	ges	av	O’Grady	&	Lane	(1996)	som	beskriver	psykiskt	avstånd	som	
företags	 grad	 av	 osäkerhet	 om	 en	 utländsk	 marknad	 genom	 kulturella	 skillnader	 och	
affärssvårigheter	 vilket	 skapar	 barriärer	 för	 att	 företag	 ska	 kunna	 lära	 sig	 om	 samt	 fungera	 på	
marknaden.	 
 

Graden	 av	 psykiskt	 avstånd	 bestäms	 inte	 enbart	 av	 de	 externa	 faktorerna	 utan	 även	 av	 individers	
uppfattning	 och	 förståelse	 för	 kulturella	 och	 affärsmässiga	 skillnader	 (Evans	 et	 al.,	 2000).	 Psykiskt	
avstånd	påverkar	 företags	 internationaliseringsprocess.	Det	är	 inte	bara	de	kulturella	 skillnaderna	 i	
sig	som	avgör	hur	väl	det	går	utan	det	är	företagens	erkännande	av	skillnader	innan	etableringen	på	
den	nya	marknaden	som	påverkar	företagens	prestationer.	(O’Grady	&	Lane,1996) 
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I	större	länder	är	det	psykiska	avståndet	till	utlandet	i	genomsnitt	högre	än	i	mindre	länder.	Chefer	i	
mindre	länder	tycks	införskaffa	mer	information	av	omvärlden	än	vad	chefer	i	större	länder	gör	där	
inhemska	aktörer	och	händelser	är	mer	viktigt	än	i	länder	som	är	beroende	av	utländska	aktörer	och	
internationell	handel.	 (Håkanson,	Ambos,	 Schuster	&	Leicht-Deobald,	2015)	 Företag	 som	agerar	på	
internationella	 business-to-business	 kanaler	 måste	 interagera	 med	 människor	 från	 olika	 kulturer	
(Rosenbloom	 &	 Larsen,	 2003).	 En	 amerikansk	 studie	 från	 Rosenbloom	 &	 Larsen	 (2003)	 fann	 ett	
samband	mellan	kultur	och	vald	kommunikation	i	 internationella	sammanhang.	Företag	som	agerar	
på	samma	plan	inom	vald	kommunikationsväg	kontaktar	varandra	mer	frekvent	medan	företag	som	
agerar	 på	 olika	 sätt	 ofta	 inte	 har	 samma	 kommunikationsmönster.	 Studien	 jämförde	 länder	 som	
kommunicerar	med	 fax	 och	 telefon	mer	 frekvent	med	 länder	 som	håller	 kontakten	med	moderna	
metoder	 som	bland	annat	mail	och	videokonferenser.	Det	 fanns	uppfattat	psykiskt	 avstånd	mellan	
företagen	 i	 de	 fall	 där	 kommunikationen	 skiljde	 sig	 åt.	 När	 det	 finns	 skillnader	mellan	 företagens	
valda	 kommunikationsvägar	 kan	 det	 skapa	 begränsningar	 inom	 relationsbyggandet	 och	 väsentliga	
missar	i	informationsöverföring	kan	uppstå.	(Rosenbloom	&	Larsen,	2003) 
 
Studiens	definition	av	psykiskt	avstånd	är	faktorer	som	på	individnivå	påverkar	affärsrelationen.	Som	
Johanson	&	Vahlne	(1977)	nämner	kan	detta	vara	språkskillnader,	utbildning,	affärsmetoder,	kultur	
och	industriell	utveckling. 

2.5  Hofstedes kulturella dimensioner 

Hofstedes	 arbete	 var	 det	 första	 som	 visade	 hur	 kultur	 kunde	 delas	 upp	 i	 oberoende	 dimensioner.	
Innan	 Hofstedes	 arbete	 hade	 kultur	 behandlats	 som	 en	 enskild	 variabel	 vilket	 innebar	 att	 om	 en	
statistisk	 skillnad	 återfanns	 mellan	 två	 populationer	 från	 två	 olika	 länder	 eller	 etniska	 grupper	
förklarades	det	enbart	 som	en	 funktion	av	kultur.	Många	 forskare	upplevde	dock	att	kultur	var	 för	
komplext	som	fenomen	för	att	det	skulle	kunna	hanteras	som	ett	entydigt	fenomen	men	trots	detta	
drog	sig	många	för	att	utveckla	detta.	(Minkov	&	Hofstede,	2011)	 
 

Hofstedes	 kulturella	 dimensioner	 är	 det	 mest	 frekvent	 använda	 ramverket	 för	 nationell	 kultur	
(Steenkamp,	 2001).	 Dessa	 kulturella	 dimensioner	 kan	 även	 beskrivas	 som	 kulturella	 skillnader	
(Kirkman,	 Lowe	&	Gibson,	 2006).	 Geert	 Hofstede	 (1984)	 definierar	 kultur	 som	 “My	 own	 preferred	
definition	is	that	culture	is	the	collective	programming	of	the	mind	which	distinguishes	the	members	
of	one	group	or	 society	 from	those	of	another”.	 (s.82)	Hofstede	 (1984)	menar	att	hantering	av	ett	
samhälle	begränsas	av	dess	kultur	då	det	är	omöjligt	att	hantera	 individers	agerande	utan	en	djup	
förståelse	för	deras	värderingar,	tro	och	uttryck. 
 

Hofstedes	teori	har	dock	mött	kritik	som	ifrågasatt	den	interna	validiteten	av	dimensionerna	och	den	
metod	som	använts	för	att	konstruera	skalorna	(Kogut	&	Singh,	1988).	Vidare	har	den	kritiserats	då	
det	anses	att	resultatet	av	en	undersökning	som	omfattar	ett	företag	inte	är	representativt	för	en	hel	
population	 (McSweeney,	 2002;	 Chiang,	 2005).	 Soares,	 Farhangmehr	 &	 Shoham	 (2007)	 motiverar	
dock	 till	 en	 fortsatt	 användning	 av	 Hofstedes	 teori	 trots	 kritiken	 då	 en	 jämförelse	 av	 Hofstede	
gentemot	andra	metoder	för	att	konceptualisera	kultur	påvisade	en	hög	grad	av	konvergens	mellan	
metoder	samt	att	den	stödjer	den	teoretiska	relevansen	av	Hofstedes	ramverk.	Hofstedes	teori	anses	
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som	 ett	 vedertaget	 tillvägagångssätt	 för	 att	 beskriva	 kultur	 och	 var	 även	 grunden	 till	 det	 första	
försöket	till	att	utforma	ett	index	för	kulturellt	avstånd	(Kogut	&	Singh,	1988). 
 
Utifrån	undersökningen	 som	Hofstede	 (1983)	 genomförde	 kan	de	 första	 fyra	dimensionerna	 sättas	
samman	med	de	 resterande	 två	 dimensionerna	 (Beugelsdijk,	Maseland	&	Van	Hoorn,	 2015)	 till	 en	
överskådlig	figur	som	presenteras	nedan.		 

	

 

Figur	2.	Hofstedes	kulturella	dimensioner.	Egen	bearbetning.		

2.5.1 Individualism/Kollektivism (Individualism/Collectivism) 

I	 ett	 individualistiskt	 samhälle	 ska	 varje	 individ	 sätta	 sitt	 egenintresse	 och	 endast	 sina	 närmaste	
familjemedlemmars	 intresse	 först	och	 individer	 i	 dessa	 samhällen	ges	en	 stor	 frihet.	Motsatsen	 till	
detta	 är	 kollektivistiska	 samhällen	 där	 banden	 mellan	 individer	 är	 betydligt	 starkare.	 Här	 lever	
individer	i	grupp	från	att	de	föds	och	de	förväntas	värna	om	gruppens	intresse.	De	ska	inte	ha	åsikter	
som	strider	mot	gruppens	åsikter	och	tro	och	i	utbyte	för	detta	kommer	gruppen	skydda	och	ta	hand	
om	dem.	(Hofstede,	1983)	Det	grundläggande	problemet	för	denna	dimension	är	till	vilken	grad	ett	
samhälle	 är	 ömsesidigt	 beroende	 av	 varandra	 (Gholipour	 &	 Tajaddini,	 2014)	 samt	 i	 vilken	
utsträckning	 människor	 förväntas	 stå	 upp	 för	 sig	 själva	 och	 gå	 sin	 egna	 väg	 (Gaygisiz,	 2013).	
Dimensionen	handlar	även	om	individer	ser	sig	själva	som	självständiga	individer	eller	om	de	ser	sig	
som	medlemmar	av	en	stor	gemenskap	(Beugelsdijk	et	al.,	2015).	

2.5.2  Maktdistans (Power distance) 

Maktdistans	beskriver	hur	väl	ett	samhälle	hanterar	individers	olikheter	gällande	fysik	eller	intellekt.	
Vissa	 samhällen	 arbetar	 inte	 med	 att	 skapa	 jämställdhet	 vilket	 leder	 till	 en	 skillnad	 i	 makt	 och	
välstånd	medan	 andra	 vill	 reducera	 dessa	 klyftor	 i	 samhället.	 Inget	 samhälle	 är	 helt	 jämställt	men	
vissa	 är	 mindre	 jämställda	 än	 andra.	 (Hofstede,	 1983)	 Individer	 som	 lever	 i	 samhällen	 med	 hög	
maktdistans	 accepterar	 hierarkiska	 ordningar	 medan	 individer	 i	 samhällen	 med	 låg	 maktdistans	

Hofstedes	
kulturella	

dimensioner	
Indivudualism/
Kollekvvism	

Maktdistans	

Osäkerhetsundvikande	 Maskulinitet/
Femininitet	

Långsikvghet/
Kortsikvghet	

Tillfredställelse/
Återhållsamhet	
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strävar	 efter	 ett	 jämlikt	maktinnehavande	 och	 efterfrågar	motivering	 till	 ett	 samhälle	 som	 inte	 är	
jämställt.	 (Hofstede,	 1984)	 Det	 grundläggande	 problemet	 gällande	 dimensionen	 är	 i	 vilken	 grad	
svagare	individer	accepterar	samt	förväntar	sig	att	makt	är	ojämnt	fördelad	(Gholipour	&	Tajaddini,	
2014;	Gaygisiz,	2013;	Beugelsdijk	et	al.,	2015).	

2.5.3  Osäkerhetsundvikande (Uncertainty Avoidance) 

Osäkerhetsundvikande	mäter	 hur	 riskbenägna	 individer	 i	 ett	 samhälle	 är	 samt	 i	 vilken	 omfattning	
individer	känner	sig	hotade	i	ovana,	tvetydiga	eller	ostrukturerade	situationer	(Gholipour	&	Tajaddini,	
2014;	Beugelsdijk	et	al.,	2015;	Kirkman	et	al.,	2006).	 I	samhällen	med	lågt	osäkerhetsundvikande	är	
individerna	 benägna	 att	 ta	 risker	 och	 de	 är	 även	 toleranta	 gentemot	 beteenden	 eller	 åsikter	 som	
skiljer	sig	från	deras	egna	då	de	 inte	upplever	detta	som	hotfullt.	 Individerna	känner	sig	trygga	och	
arbetar	 inte	 lika	hårt	 som	 individer	 i	 samhällen	med	högt	osäkerhetsundvikande.	När	 ett	 samhälle	
har	högt	osäkerhetsundvikande	tenderar	individerna	att	vara	mer	oroliga	för	framtiden.	De	vill	skapa	
säkerhet	 och	 undvika	 risker	 i	 största	 möjliga	 mån.	 I	 samhällen	 med	 mycket	 högt	
osäkerhetsundvikande	 återfinns	 religioner	 som	 hävdar	 en	 absolut	 sanning	 och	 som	 inte	 tolererar	
andra	 religioner.	 I	 dessa	 samhällen	 söker	 individer	 i	 en	 betydligt	 större	 utsträckning	 efter	
vetenskapliga	 absoluta	 sanningar	medan	 individer	 i	 samhällen	med	 lägre	 osäkerhetsundvikande	 är	
mer	 benägna	 att	 acceptera	 att	 det	 inte	 bara	 finns	 en	 sanning.	 (Hofstede,	 1983)	 Individer	 i	 dessa	
samhällen	föredrar	även	regler	i	stor	utsträckning	(Gaygisiz,	2013).	

2.5.4  Maskulinitet/Femininitet (Masculinity/Femininity) 

Denna	dimension	har	sitt	huvudsakliga	problem	i	vad	som	motiverar	individer	(Gholipour	&	Tajaddini,	
2014).	 I	 maskulina	 samhällen	 värdesätts	 prestationer,	 hjältemod,	 bestämdhet	 samt	 materiell	
framgång	(Kirkman	et	al.,	2006;	Hofstede,	1984).	Individer	i	dessa	samhällen	anser	att	det	är	viktigt	
att	prestera	och	vara	framgångsrik	(Hofstede,	1983;	Beugelsdijk	et	al.,	2015)	och	motiveras	av	viljan	
att	 vara	 bäst	 (Gholipour	 &	 Tajaddini,	 2014).	 Männen	 i	 samhället	 får	 dominanta	 roller	 medan	
kvinnorna	 får	 mer	 vårdande	 roller	 (Hofstede,	 1983).	 I	 feminina	 samhällen	 värdersätts	 istället	
relationer,	anspråkslöshet,	att	värna	om	de	svaga	samt	livskvalitet	(Hofstede,	1984;	Beugelsdijk	et	al.,	
2015).	 Individerna	 anser	 att	 relationer	 med	 människor	 är	 viktigare	 än	 pengar	 och	 de	 är	
miljömedvetna.	Att	bry	sig	om	sina	medmänniskor,	speciellt	de	svaga,	anses	viktigt	för	både	män	och	
kvinnor	i	dessa	samhällen.	(Hofstede,	1983)	Individer	i	feminina	samhällen	motiveras	till	skillnad	från	
individer	i	maskulina	samhällen	av	att	tycka	om	vad	de	gör	(Gholipour	&	Tajaddini,	2014).	

2.5.5  Långsiktighet/kortsiktighet (Long Term-/ Short Term Orientation) 

I	samhällen	med	hög	långsiktighet	är	individerna	mer	framtidsorienterade	och	accepterar	att	inte	få	
omedelbar	 tillfredsställelse	 i	 form	av	materiella	 saker	eller	 sociala	behov	 (Beugelsdijk	et	 al.,	 2015).	
Dessa	individer	har	stark	uthållighet	och	är	sparsamma	(Beugelsdijk	et	al.,	2015)	samt	att	de	är	villiga	
att	 anpassa	 traditioner	 (Gaygisiz,	 2013).	 I	 samhällen	 som	 är	 kortsiktiga	 värderar	 individerna	
traditioner	 och	 sociala	 skyldigheter	 (Beugelsdijk	 et	 al.,	 2015;	 Kirkman	 et	 al.,	 2006).	 De	 har	 ett	
normativt	tankesätt	och	hyser	stor	respekt	för	traditioner.	Fokus	 ligger	 i	att	uppnå	snabba	resultat.	
(Gaygisiz,	 2013)	 Denna	 dimension	 speglar	 även	 hur	 individer	 förhåller	 sig	 till	 det	 faktum	 att	 vissa	
saker	inte	kan	förklaras	(Gholipour	&	Tajaddini,	2014).	
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2.5.6  Tillfredsställelse/Återhållsamhet (Indulgence/Restraint) 

Denna	dimension	speglar	 i	vilken	grad	samhällen	har	starka	normer	som	reglerar	och	undertrycker	
tillfredsställelse	av	mänskliga	drifter.	(Beugelsdijk	et	al.,	2015)	I	samhällen	med	hög	tillfredsställelse	
kan	individer	uttrycka	sina	mänskliga	drifter	relativt	fritt.	Det	är	accepterat	att	njuta	av	livet	och	ha	
roligt.	 De	 samhällen	 som	 har	 låg	 tillfredsställelse	 undertrycker	 individernas	 behov	 genom	 att	 ha	
strikta	sociala	normer.	(Gaygisiz,	2013)	

	
Studiens	definition	av	Hofstedes	kulturella	dimensioner	är	olika	kulturella	skillnader	som	återfinns	på	
en	nationell	nivå	och	påverkar	affärsrelationen.		

2.6  Konceptuell modell 

I	 den	 konceptuella	 modellen	 beskrivs	 vilken	 inverkan	 de	 centrala	 begreppen	 för	 studien	 har	 på	
varandra.	 De	 första	 begreppen	 i	 figuren	 är	 psykiskt	 avstånd	 och	Hofstedes	 kulturella	 dimensioner.	
Dessa	 två	 begrepp	 vidrör	 varandra	 då	 tidigare	 studier	 (Kogut	 &	 Singh,	 1988)	 uppger	 att	 psykiskt	
avstånd	och	 kulturella	 skillnader	 i	många	avseenden	är	 lika	 varandra.	Den	prickade	 linjen	 i	 figuren	
mellan	 psykiskt	 avstånd	 och	 Hofstedes	 kulturella	 dimensioner	 återspeglar	 detta.	 Den	 största	
skillnaden	mellan	begreppen	är	vad	de	analyserar	då	psykiskt	avstånd	fångar	upp	enskilda	individers	
uppfattningar	och	förståelse	medan	kulturella	skillnader	berör	detta	på	ett	nationellt	plan	(Avloniti	&	
Filippaios,	 2014;	 Sousa	 &	 Bradley,	 2008).	 Psykiskt	 avstånd	 innehåller	 delar	 av	 kulturella	 skillnader	
(Avloniti	&	 Filippaios,	 2014	 ;Sousa	&	Bradley,	 2008)	 och	 flera	 studier	 tyder	 på	 att	 större	 kulturella	
skillnader	 leder	 till	 högre	 psykiskt	 avstånd	 (Avloniti	&	 Filippaios,	 2014;	Håkanson	&	Ambos,	 2010).	
Psykiskt	 avstånd	 och	 Hofstedes	 kulturella	 dimensioner	 studeras	 separat	 men	 används	 för	 att	
tillsammans	studera	dess	negativa	inverkan	på	förtroende	och	lojalitet	då	Hsu,	Woodside	&	Marshall	
(2013)	 menar	 att	 studier	 som	 omfattar	 flera	 olika	 begrepp	 som	 berör	 kultur	 möjliggör	 ett	 större	
perspektiv.	Dessa	begrepp	kan	leda	fram	till	svårigheter	i	affärsrelationer	vilket	även	Conway	&	Swift	
(2000)	poängterar.	 
 

Vid	 skapandet	 av	 affärsrelationer	 på	 en	 internationell	 nivå	 kan	 det	 uppstå	 försvårande	
omständigheter.	 Graden	 av	 psykiskt	 avstånd	 och	 kulturella	 skillnader	 avgör	 vilken	 interaktion	 som	
parterna	kommer	att	ha.	Detta	påverkar	en	relations	förväntningar	och	värderingar.	(Conway	&	Swift,	
2000)	I	en	affärsrelation	spelar	relationens	längd	roll	 för	graden	av	förtroende	(Wu,	Chen	&	Chung,	
2010;	Li,	Browne	&	Wetherbe,	2006)	samt	lojalitet	(Wang	&	Wu,	2012).	Lojalitet	och	förtroende	har	
vid	flera	tidpunkter	(Cyr,	2008;	Conway	&	Swift,	2000;	Evans	et	al.,	2000;	Öberg,	2014)	beskrivits	som	
avgörande	 roller	 i	 internationella	 kontexter	 inom	 affärsrelationer.	 Abosag	 et	 al.	 (2016)	 menar	 att	
dessa	 två	begrepp	kan	påverka	 relationen	negativt	beroende	på	parternas	 förhållning	 till	 varandra.	
Yang	et	al.	 (2012)	menar	att	svåra	konflikter	kan	få	en	större	negativ	påverkan	på	en	affärsrelation	
som	har	stabila	nivåer	av	förtroende	jämfört	med	en	som	har	lägre	nivåer.	Större	konflikter	kan	även	
minska	lojaliteten	och	ha	negativa	effekter	på	samarbetet	mellan	parterna	(Abosag	et	al.,	2016).	 
 

För	 att	 sammanfatta	 ovanstående	 kan	 den	 konceptuella	 modellen	 beskrivas	 genom	 att	 psykiskt	
avstånd	 och	 Hofstedes	 kulturella	 dimensioner	 har	 en	 negativ	 inverkan	 på	 affärsrelationen.	 Dessa	
leder	fram	till	svårigheter	i	affärsrelationen	vilket	i	sin	tur	har	en	negativ	inverkan	på	förtroende	och	
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lojalitet.	Med	hjälp	av	den	konceptuella	modellen	kan	de	centrala	begreppen	studeras	för	att	kunna	
besvara	studiens	frågeställning.	Detta	förklaras	genom	figur	3	som	är	studiens	konceptuella	modell.	 

	

	

	

	

Figur	3.	Konceptuell	modell.	Egen	bearbetning.	
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3 Metod 
I	metodkapitlet	beskrivs	studiens	tankesätt	samt	presenteras	och	diskuteras	den	metod	som	valts	för	
datainsamlingen	(Bryman	&	Bell,	2013).	 

3.1 Val av teoretisk referensram 

I	studien	kommer	begreppen	psykiskt	avstånd	och	kulturella	skillnader	användas	tillsammans	för	att	
skapa	 en	 förståelse	 för	 hur	 de	 kan	 påverka	 förtroende	 och	 lojalitet	 negativt	 inom	 internationella	
affärsrelationer	utifrån	ett	leverantörsperspektiv.	Att	använda	begreppen	tillsammans	lämpar	sig	då	
psykiskt	 avstånd	 och	 kulturella	 skillnader	 enligt	 Kogut	 &	 Singh	 (1988)	 i	 många	 avseenden	 är	 lika	
varandra.	Den	största	skillnaden	mellan	begreppen	är	vad	de	analyserar	då	psykiskt	avstånd	fångar	
upp	enskilda	 individers	uppfattningar	och	 förståelse	medan	kulturella	 skillnader	berör	detta	på	ett	
nationellt	 plan	 (Avloniti	 &	 Filippaios,	 2014;	 Sousa	 &	 Bradley,	 2008).	 Vidare	 används	 lojalitet	 och	
förtroende	då	flertal	studier	(Cyr,	2008;	Conway	&	Swift,	2000;	Evans	et	al.,	2000;	Öberg,	2014)	anser	
att	dessa	är	några	av	de	mest	väsentliga	begreppen	gällande	 relationer	 i	en	 internationell	 kontext.	
Det	är	därför	intressant	att	studera	dessa	begrepp	utifrån	de	svårigheter	som	kan	uppstå	då	Abosag	
et	al.	(2016)	menar	att	lojalitet	och	förtroende	kan	bli	lidande	av	svårigheter	i	affärsrelationer	där	det	
exempelvis	sker	konflikter.	Potentialen	för	lojalitet	kan	reduceras	genom	kundernas	misstro	när	det	
sker	oväntade	händelser	i	en	affärsrelation	(Eggert	et	al.,	2015).	Svårigheter	med	lojalitet	ses	som	ett	
relevant	men	relativt	outforskat	område	(Eggert	et	al.,	2015)	då	det	finns	svårigheter	med	att	uppnå	
lojalitet	vid	handel	(Davenport	&	Harris,	2007).	Även	svårigheter	med	förtroende	ses	som	outforskat	
vilket	kräver	vidare	studier	enligt	Skinner	et	al.	(2014).		 

3.2  Val av strategi och metod 

Tidigare	studier	(Johnsen	&	Lacoste,	2015)	uppmanar	till	att	undersöka	ämnesområdet	på	ett	djupare	
plan.	 En	 föredragen	metod	 för	 att	 skapa	 en	 större	 förståelse	 och	 som	öppnar	 upp	 för	 att	 studera	
fenomen	 i	 sitt	 verkliga	 sammanhang	 är	 en	 kvalitativ	 empirisk	 forskningsstrategi	 (Bansal	 &	 Corley,	
2012;	Rossetto,	2014).	Denna	metod	skapar	möjligheter	till	att	få	en	större	insyn	i	respondenternas	
perspektiv	 och	 se	 vad	 de	 personligen	 uppfattar	 som	 centralt	 och	 betydelsefullt	 inom	 området	
(Bryman	&	Bell,	2013).	Flera	vetenskapliga	journaler	uppmuntrar	till	en	kvalitativ	empirisk	metod	för	
skapa	och	få	en	större	förståelse	för	ett	specifikt	ämne	(Bettis,	Gambardella,	Helfat	&	Mitchell,	2015).	
Studien	kommer	därav	att	anta	en	kvalitativ	forskningsstrategi	med	intervjuer	som	ger	respondenten	
möjlighet	att	öppet	diskutera	ämnet.	 

 
Intervjuerna	antog	en	blandning	av	ostrukturerad	och	semi-strukturerad	form	med	öppna	frågor.	För	
att	 få	 respondenten	 att	 prata	 om	 sina	 erfarenheter	 kring	 ämnet	 ställdes	 ostrukturerade	 frågor	
inledningsvis	men	semi-strukturerade	frågor	fanns	till	hands	för	de	tillfällen	respondenten	behövde	
ledas	 tillbaka	på	rätt	spår	när	den	kom	bort	 från	ämnet.	Rossetto	 (2014)	menar	att	ostrukturerade	
intervjuer	anses	 som	mest	 fördelaktiga	 vid	 kvalitativ	 forskning	då	de	 skapar	en	bra	öppning	 för	en	
djupgående	 intervju	 och	 låter	 intervjuarna	 utöva	 en	 viss	 kontroll	 över	 konversationen.	 Semi-
strukturerade	frågor	ger	respondenten	chansen	att	berätta	egna	historier	och	erfarenheter	samt	att	
svara	på	frågor	men	på	intervjuarens	egna	villkor	för	att	på	så	sätt	få	en	djupare	förståelse	för	ämnet.	
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Denna	 metod	 kan	 väljas	 för	 att	 samla	 autentisk	 information	 av	 respondenter	 och	 dra	 samman	
kontextuella	faktorer	som	rör	det	valda	ämnet.	(de	Haan,	2015) 

3.3  Val av respondenter  

Att	 undersöka	 svårigheter	 kring	 relationer	 kan	 anses	 som	 besvärligt	 (Abosag	 et	 al.,	 2016).	 Detta	
medförde	att	 studien	 fick	genomgå	ett	bekvämlighetsurval	där	personliga	kontaktnät	användes	 för	
att	 hitta	 respondenter	 att	 intervjua.	 Bekvämlighetsurval	 är	 vanliga	 vid	 ekonomiska	 och	
organisatoriska	undersökningar	 (Bryman	&	Bell,	 2013).	Respondenterna	 som	arbetar	med	eller	har	
erfarenhet	 av	 internationella	 affärsrelationer	 valdes	 i	 den	 inledande	 fasen	 ut	 genom	 personliga	
kontakter.	Vidare	gjordes	urvalet	av	respondenter	genom	en	huvudsaklig	gemensam	egenskap	vilket	
innebar	 att	 respondenterna	 ansågs	 ha	 goda	 kunskaper	 inom	 området	 vilket	 möjliggjorde	 att	
värdefulla	insikter	kunde	tillföras	till	studien.	Detta	skapade	en	inblick	i	vilka	centrala	faktorer	som	är	
ansenliga	inom	området.	Respondenterna	kommer	alla	från	mälardalsregionen	och	arbetar	i	företag	
som	 är	 leverantörer	 av	 en	 produkt	 eller	 tjänst	 som	 agerar	 på	 en	 internationell	 nivå.	 Deras	
arbetserfarenhet	 av	 ämnet	 samt	 kön	 och	 ålder	 var	 varierande.	 Företagen	 samt	 respondenternas	
positioner	hos	företagen	var	även	olika.	Respondenternas	positioner	återges	mer	detaljerat	i	figur	4.	
Genom	 att	 ha	 en	 bred	 grupp	 respondenter	 i	 studien	med	 varierande	 bakgrunder	 kunde	 en	 större	
inblick	 ges	 då	 olika	 leverantörsperspektiv	 framkom.	 Beslut	 av	 företag	 skedde	 genom	 att	 se	 till	 de	
tillgängliga	 respondenternas	 erfarenhet	 av	 ämnet	 samt	 deras	 arbetsplats	 då	 företagen	 i	 sig	 inte	
ansågs	 som	 relevanta.	 Ett	 kriterium	 för	 valet	 av	 respondenter	 var	 att	 de	 skulle	 ha	 erfarenhet	 av	
internationella	affärsrelationer	och	 företagen	behövde	därmed	hantera	handel	på	en	 internationell	
nivå.	Vidare	egenskaper	gällande	företagen	togs	inte	i	beaktande.	 
 

Respondenterna	 samt	 företagen	 gavs	 möjlighet	 att	 vara	 fullständigt	 anonyma	 och	 svaren	
behandlades	 konfidentiellt	 då	 ämnet	 kan	 anses	 känsligt	 och/eller	 integritetskränkande.	 Samtliga	
respondenter	valde	att	vara	fullständigt	anonyma	gällande	företag	och	deras	personliga	identitet.	Då	
det	anses	svårt	att	undersöka	de	negativa	aspekterna	eller	svårigheterna	kring	relationer	(Abosag	et	
al.,	 2016)	 är	 det	 viktigt	 att	 kunna	 erbjuda	 anonymitet	 vid	 undersökningar	 kring	 invecklade	 ämnen	
(Barmettler,	Fehr	&	Zehnder,	2012).	Detta	gör	det	möjligt	 för	respondenterna	att	prata	 friare	kring	
ämnet	 (Barmettler	 et	 al.,	 2012).	 Även	 Bryman	 &	 Bell	 (2013)	 menar	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 kunna	
använda	anonymitet	för	respondentens	egen	säkerhet	på	både	lång	och	kort	sikt.	Enligt	Rosen	(1960)	
uppvisar	 respondenter	 mer	 ärliga	 och	 uppriktiga	 svar	 vid	 chansen	 att	 förbli	 anonym	 under	 en	
intervju.	 Detta	 framkommer	 speciellt	 när	 personen	 i	 fråga	 sitter	 på	 en	 betydande	 position	 på	
arbetsplatsen	(Rosen,	1960). 

3.4  Insamling av data 

Respondenterna	 fick	 innan	 intervjutillfället	 ta	 del	 av	 ämnet	 som	 skulle	 behandlas	 men	 inte	 de	
specifika	 frågorna.	 Detta	 för	 att	 respondenterna	 inte	 skulle	 ha	 förberedda	 svar	 som	 riskerade	 att	
begränsa	 diskussionen	 under	 intervjun.	 För	 att	 skapa	 en	 bra	 bas	 fanns	 en	 intervjuguide	 till	 hands	
under	varje	intervjutillfälle,	se	bilaga	1.	En	intervjuguide	är	ett	kommunikationsverktyg	som	tar	upp	
de	 ämnesområden	 och	 frågeställningar	 som	 kommer	 beröras	 under	 en	 intervju	 och	 kan	 variera	 i	
innehåll	och	ordning	beroende	vad	det	rör	sig	om	för	 intervjutillfälle	(Bryman	&	Bell,	2013).	För	att	
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föra	 vidare	en	diskussion	 ställdes	 relevanta	 följdfrågor	baserat	på	de	erfarenheter	 respondenterna	
diskuterade.	Detta	för	att	för	att	få	en	förståelse	för	hela	ämnesområdet.		

	

Respondenternas	svar	spelades	 in	vilket	de	var	medvetna	om	samt	hade	gett	sitt	godkännande	till.	
Genom	inspelningarna	kunde	datan	återberättas	utan	att	någon	information	riskerade	att	falla	bort.	I	
de	fall	som	intervjuerna	resulterade	i	tillfälliga	tystnader	fick	respondenten	den	tid	att	reflektera	över	
svaren	 som	 krävdes.	 Det	 finns	 en	 medvetenhet	 om	 att	 respondenternas	 privata	 värderingar	 och	
åsikter	kan	påverka	den	insamlade	datan	men	vid	de	tillfällen	som	dessa	inte	berörde	ämnet	togs	de	
inte	 i	 beaktande	 då	 de	 inte	 anses	 relevanta	 för	 studien.	 De	 frågor	 som	 ställdes	 under	
intervjutillfällena	kan	i	vissa	fall	uppfattas	som	ledande	men	tidigare	forskning	(Abosag	et	al.,	2016)	
menar	 att	 djupare	 forskning	 kring	 ämnet	 krävs.	 Klara	 riktlinjer	 om	 vad	 som	 skulle	 diskuteras	
möjliggjorde	mer	konkreta	svar.		

	

Bryman	 &	 Bell	 (2013)	 beskriver	 triangulering	 som	 användandet	 av	 flera	 informationskällor.	
Triangulering	 används	 huvudsakligen	 för	 att	 öka	 en	 studies	 tillförlitlighet	 genom	 att	 använda	 flera	
olika	informationskällor	(Bryman	&	Bell,	2013).	Triangulering	har	skett	genom	att	de	intervjuer	som	
genomförts	 har	 utgångspunkt	 i	 att	 ha	 respondenter	 som	 sitter	 på	 olika	 positioner	 inom	 samma	
företag	vilket	medför	en	triangulering	av	respondenter.	Det	var	dock	vid	två	tillfällen	som	svårigheter	
till	 att	 få	 tillgång	 uppstod	 vilket	 innebar	 att	 triangulering	 inte	 kunde	 genomföras.	 De	 individuella	
respondenternas	erfarenheter	ansågs	dock	väsentliga	för	studiens	ändamål	då	de	kunde	bidra	med	
kännedom	 inom	 ämnet	 vilket	 gjorde	 att	 det	 valdes	 att	 genomföra	 intervjuerna	 ändå.	 För	 att	 öka	
möjligheten	till	att	få	djupgående	material	att	analysera	valdes	respondenter	ut	där	erfarenhet	och	
position	 varierade.	 Detta	 för	 att	 finna	 och	 spegla	 fenomenet	 från	 olika	 leverantörsperspektiv.	 Då	
studien	endast	omfattar	ämnet	 från	 leverantörsperspektivet	 tas	 inga	andra	perspektiv	 i	beaktande.	
Detta	 tillvägagångssätt	 är	 vanligt	 för	 studier	 (Lam,	 Chin,	 &	 Pun,	 2007;	 Gelderman,	 Semeijn	 &	
Mertschuweit,	 2016;	 Shi	&	 Feng,	 2016;	 Lee	&	 Scott,	 2015;	Wang,	 Zhao	&	Herty,	 2016)	 inom	detta	
område.		

	

Det	 genomfördes	 åtta	 intervjuer	med	 tio	 respondenter	 på	 fem	 svenska	 företag	 som	 agerar	 på	 en	
internationell	 marknad.	 Intervjuerna	 genomfördes	 i	 respondenternas	 respektive	 företags	 lokaler	 i	
mälardalsregionen.	Detta	medförde	att	respondenterna	kunde	känna	sig	trygga	då	de	var	välbekanta	
med	lokalerna.	Intervjutiden	varierade	från	20	minuter	till	90	minuter.	Två	av	intervjuerna	pågick	i	20	
minuter	 vilket	 kan	 anses	 som	 kort	men	 dessa	 agerar	 som	 triangulering	 av	 respondenter	 och	 vägs	
därav	upp	av	en	ytterligare	intervju	på	respektive	företag.	På	ett	företag	fanns	det	endast	tillfälle	för	
en	intervju	med	en	respondent	som	pågick	i	30	minuter.	Detta	kan	anses	kort	och	missvisande	för	en	
leverantör	men	då	 respondentens	erfarenheter	bedömdes	 tillföra	 värdefull	 information	 till	 studien	
ledde	det	till	beslut	om	att	använda	informationskällan.		

	

Vid	två	av	 intervjutillfällena	var	det	två	medverkande	respondenter.	Detta	kan	medföra	att	en	eller	
flera	av	respondenterna	agerar	mer	dominerande	än	de	andra	men	detta	motarbetades	genom	att	
inbjuda	alla	medverkande	in	till	samtal	och	låta	alla	närvarande	få	prata	till	punkt.	Respondenter	kan	
påverkas	 av	 varandras	 åsikter	 under	 intervjun.	 Detta	 samspel	 mellan	 respondenter	 kan	 ses	 som	
argumenterande	 eller	 komplimenterande	 men	 detta	 tvingar	 respondenter	 till	 att	 motivera	 sina	
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argument	(Bryman	&	Bell,	2013).	På	så	sätt	kan	respondenters	påverkan	på	varandras	åsikter	minskas	
då	 de	 få	 dra	 egna	 slutsatser	 kring	 ämnet	 och	 deras	 erfarenheter.	 Bryman	 &	 Bell	 (2013)	
rekommenderar	 att	 ha	 få	 respondenter	 närvarande	 under	 samma	 intervju	 när	 det	 gäller	
kontroversiella	ämnen	för	att	enklare	få	dem	att	prata	om	personliga	erfarenheter.		

	
I	 studien	 döps	 respondenterna	 efter	 alfabetets	 bokstäver	 i	 fallande	 ordning	 beroende	 på	 vilket	
datum	samt	ordning	som	intervju	skedde.	Detta	för	att	behålla	respondenternas	och	deras	respektive	
företags	 anonymitet.	 Figur	 4	 nedan	 ger	 en	 överskådlig	 bild	 av	 vilka	 respondenter	 som	 arbetar	 på	
samma	 företag	 samt	 vilka	 respondenter	 som	 var	 närvarade	 under	 intervjutillfällena	 samt	 deras	
position	på	företaget.		

	 	

Figur	4.	Översiktlig	bild	av	respondenterna.	Egen	bearbetning.	

3.4.1 Respondenter 

Alla	respondenter	är	svenska	medborgare	och	arbetar	för	företag	som	levererar	varor	eller	tjänster	
på	internationell	nivå.	Respondenternas	respektive	position	är	varierande	men	beskrivs	överskådligt	i	
figur	4.	Då	flera	av	respondenterna	sitter	på	högre	positioner	inom	företaget	var	det	viktigt	att	kunna	

Företag	1	

Intervju	1	
2016-04-27	
90	min	

Respondent	A	 Högre	
chefsposivon	

Respodent	B		 Chefsposivon	

Intervju	3	
2016-04-28	
20	min	

Respondent	D	 Anställd	

Företag	2	

Intervju	2	
2016-04-28	
40	min	

Respndent	C	 Key	Account	
Manager	

Intervju	8	
2016-05-03	
20	min	

Respondent	J	 Anställd	

Företag	3		
Intervju	4	
2016-04-29	
45	min	

Respondnet	E	 Projektledare	

Företag	4	

Intervju	5	
2016-04-29	
45	min	

Respondent	G	 Platschef	

Respondent	F	 Produkvonschef	

Intervju	6	
2016-04-29	
30	min	

Respondent	H	 Anställd	

Företag	5	
Intervju	7	
2016-05-01	
30	min	

Respondent	I	 Anställd	
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erbjuda	anonymitet	för	att	få	uppriktiga	svar	vilken	även	Rosen	(1960)	poängterat	är	viktigt,	speciellt	
när	 respondenter	 har	 en	 betydande	 position.	 Erfarenheten	 av	 internationella	 affärsrelationer	 var	
även	 den	 varierande	 från	 två	 år	 till	 tre	 decennier.	 Respondent	 D	 hade	 minst	 erfarenhet	 av	
internationella	 affärsrelationer	 följt	 av	 respondent	 J	 som	 har	 fem	 års	 erfarenhet.	 Resterande	
respondenter	har	mellan	tio	och	trettio	års	erfarenhet	av	ämnet.	Majoriteten	av	respondenterna	har	
som	 leverantörer	 kontakt	 med	 internationella	 kunder	 näst	 intill	 varje	 dag	 eller	 veckovis	 medan	
resterande	har	 kontakt	några	 gånger	 i	månaden.	De	 specifika	 geografiska	affärsområdena	kan	 inte	
återges	på	grund	av	anonymitet	trotts	att	detta	hade	varit	fördelaktigt	för	studien.	Dessa	presenteras	
därav	 utan	 att	 kopplas	 till	 en	 specifik	 respondent.	 De	 geografiska	 affärsområdena	 som	
respondenterna	 verkar	 inom	är	mestadels	 Asien,	 Europa	 och	Nordamerika	men	det	 finns	 även	 ett	
antal	 kunder	 i	 övriga	 världsdelar.	 Det	 hade	 även	 varit	 fördelaktigt	 att	 återge	 längden	 på	
leverantörens	 relation	 till	 kunden.	 Att	 behålla	 affärsområdena	 samt	 längden	 på	 affärsrelationerna	
okända	var	ett	krav	från	respondenternas	sida	för	att	medverka	i	studien	vilket	respekterades.	

3.5  Operationalisering 

För	 att	 besvara	 studiens	 frågeställning	 har	 frågor	 formulerats	 för	 att	 låta	 respondenterna	 beskriva	
hur	 svårigheter	med	 internationella	 affärsrelationer	 påverkar	 förtroende	 och	 lojalitet	 i	 relationen.	
Utformningen	av	intervjufrågorna	bygger	på	den	valda	teoretiska	referensramen.	För	att	säkerställa	
att	 samtliga	 intervjufrågor	 var	 begripliga	 för	 de	 utvalda	 respondenterna	 har	 den	 teoretiska	
referensramen	brutits	ner	 för	att	passa	sammanhanget.	Frågorna	kommer	 först	beskrivas	 i	 text	 för	
att	sedan	presenteras	i	sin	originalform.	Intervjuerna	hade	som	utgångspunkt	att	endast	ställa	de	fyra	
första	övergripande	frågorna	och	sedan	endast	vid	behov	ställa	de	resterande	i	de	fall	respondenten	
ansågs	komma	bort	från	ämnet.	Intervjufrågornas	ordningsföljd	är	som	en	tratt	vilket	innebär	att	de	
inledande	 frågorna	 rör	 generella	 uppfattningar	 kring	 ämnet	 som	 sedan	 vid	 behov	 ledde	 in	
respondenten	 på	 det	 mer	 specifika	 områdena	 studien	 skulle	 behandla	 mer	 djupgående.	 Därefter	
avslutades	 intervjun	med	 en	 djupgående	 och	 preciserad	 fråga	 där	 respondenten	 ombads	 att	 lyfta	
fram	det	mest	väsentliga	i	det	potentiella	problemet.	Intervjufrågorna	återfinns	i	bilaga	1.	 

3.5.1  Generella uppfattningar 

De	initiala	frågorna	ett	och	två	är	utformade	för	att	skapa	och	uppmuntra	respondenten	att	öppna	
sitt	 tankesätt	 kring	 ämnet.	 Genom	 att	 låta	 respondenten	 få	 återkalla	 sin	 erfarenhet	 kring	
internationella	 affärsrelationer	 kan	 det	 ge	 upphov	 till	 intressanta	 händelser	 som	 tagit	 rum	 under	
deras	 karriär.	 Frågorna	 belyser	 respondentens	 tidigare	 erfarenheter	 av	 relationsbyggande	 på	
internationell	 nivå.	 Detta	 är	 något	 som	Hohenthal	 et	 al.,	 (2014)	 demonstrerar	 i	 sin	 studie	 om	 hur	
erfarenhet	av	nätverk	och	affärsrelationer	kan	påverka	relationens	värde.	 

	

1. Vilken	erfarenhet	har	du	utav	internationella	affärsrelationer?		
 

2. Hur	uppfattar	du	att	det	är	att	arbeta	med	internationella	affärsrelationer?	
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3.5.2 Svårigheter i affärsrelationer 

Fråga	tre	är	en	övergripande	fråga	som	låter	respondenten	spekulera	själv	kring	upplevda	svårigheter	
i	 internationella	 affärsrelationer.	 I	 denna	 fråga	 appliceras	 flera	 av	 begreppen	 inom	 den	 teoretiska	
referensramen.	Beroende	på	vilken	erfarenhet	respondenten	har	och	delar	med	sig	av	kan	lojalitet,	
förtroende,	psykiskt	avstånd	och	kulturella	 skillnader	vävas	 in	 i	denna	 fråga.	Detta	på	grund	av	att	
begreppen	många	gånger	går	in	i	varandra.	Lojalitet	anses	som	en	nyckelfaktor	för	att	relationer	ska	
kunna	 skapas	 (Aksoy	 et	 al.,	 2015;	 Kim	 &	 Park,	 2016)	 och	 för	 att	 kunden	 ska	 uppvisa	 ett	 lojalt	
beteende	krävs	det	att	kunden	är	trygg	och	därmed	har	förtroende	för	 företaget	 (Rowley	&	Daves,	
2000).	Förtroende	kan	dock	dölja	vissa	delar	av	 relationen	vilket	 leder	 till	att	de	båda	parterna	har	
svårt	att	identifiera	uppkommande	konflikter	(Murfield	&	Esper,	2016).	Om	företag	kommunicerar	på	
olika	 sätt	 riskerar	 detta	 att	 medföra	 väsentliga	 missar	 i	 informationsöverföringen	 vilket	 leder	 till	
psykiskt	avstånd	mellan	parterna	(Rosenbloom	&	Larsen,	2003).	Om	det	 inte	finns	en	förståelse	för	
individers	värderingar,	tro	och	uttryck	går	det	inte	att	hantera	individers	agerande.	(Hofstede,	1984). 

 
Fråga	fyra	ställdes	för	att	få	en	djupare	förståelse	för	situationer	där	affärsrelationer	avbryts.	Här	ges	
respondenten	 möjlighet	 att	 prata	 kring	 eventuella	 personliga	 erfarenheter	 och	 ombeds	 även	 ge	
exempel	 om	 det	 är	möjligt	 vilket	 ökar	 förståelsen.	 Anderson	&	 Jap	 (2005)	 fastslog	 i	 sin	 studie	 att	
relationer	som	anses	stabila	ofta	är	sårbara	för	underliggande	faktorer	som	skadar	affärsrelationen.	
Parterna	 kan	 bortse	 från	 att	 relationen	 är	 dysfunktionell	 och	 leva	 i	 förnekelse	 (Anderson	 &	 Jap,	
2005).	Genom	fråga	fyra	kan	detta	belysas. 

	

3. Upplever	du	att	det	finns	svårigheter	med	internationella	affärsrelationer?		
Vilka	typer	av	svårigheter	är	det?	Kan	du	ge	några	exempel?		

	

4. Har	du	upplevt	att	någon	affärsrelation	blivit	avbruten?		
Vad	hände	där?	Exemplifiera	gärna.	

	

3.5.3 Förtroende 

För	att	 föra	 in	respondenten	på	de	begrepp	som	studien	undersöker	ställdes	 följande	frågor.	Fråga	
fem	 och	 sex	 ställdes	 för	 att	 undersöka	 respondentens	 generella	 uppfattning	 av	 säkerhet	 i	
internationella	affärsrelationer.	Li	et	al.	(2006)	anser	att	förtroende	förekommer	när	parterna	känner	
säkerhet	i	varderas	integritet	och	tillförlitlighet.	Enligt	Hornell	et	al.	(1973)	kan	psykiskt	avstånd	störa	
eller	förhindra	informationsflödet	mellan	potentiell	eller	faktisk	leverantör	och	kund.	Det	var	därför	
av	intresse	att	ta	reda	på	respondentens	bild	av	förtroendet	och	även	se	om	respondenten	ansåg	att	
detta	var	något	som	märkts	av	i	affärsrelationen.	Förtroende	brukar	ofta	ses	som	en	positiv	inverkan	
på	 relationen	 (Li	 et	 al.,	 2006)	 men	 i	 fråga	 fem	 ifrågasätts	 detta	 subtilt.	 Vidare	 kan	 dessa	 frågor	
undersöka	 om	 eventuella	 kulturella	 skillnader	 påverkar	 det	 upplevda	 förtroendet.	 En	 potentiell	
dimension	av	kultur	som	kan	tänkas	ha	en	påverkan	på	förtroende	är	osäkerhetsundvikande.	Enligt	
Hofstede	 (1983)	är	 länder	med	högt	osäkerhetsundvikande	mindre	benägna	att	 ta	 risker	vilket	kan	
påverka	förtroendet. 
 

5. Har	du	någon	gång	upplevt	osäkerhet	i	internationella	affärsrelationer?		
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Varför?	
Ge	gärna	exempel.	

	

6. Upplever	du	att	det	finns	någon	problematik	med	osäkerhet	i	internationella	affärsrelationer?	

Märks	detta	på	något	sätt	i	er	affärsrelation?	

	

3.5.4 Lojalitet 

Fråga	 sju	 belyser	 hur	 respondenten	 upplever	 känslan	 av	 trygghet	 och	 lojalitet	 i	 affärsrelationen.	
Rowley	&	Dawes	(2000)	menade	i	sin	studie	att	om	en	kund	anser	sig	trygg	i	en	relation	är	den	mer	
benägen	att	bortse	från	prisuppgångar	samt	att	leta	efter	konkurrerande	leverantörer.	Båda	frågorna	
ämnar	att	klarlägga	svårigheter	bland	kulturella	skillnader.	Psykiskt	avstånd	bestäms	bland	annat	av	
individens	förståelse	och	uppfattning	för	affärsmässiga	och	kulturella	skillnader	(Evans	et	al.,	2000).	
Tidigare	 studier	 (Aksoy	 et	 al.,	 2015)	 har	 poängterat	 att	 kunder	 inte	 alltid	 är	 öppna	 för	 att	 skapa	
lojalitet. 
 

Fråga	 sju	 och	 åtta	 ämnar	 även	 att	 klarlägga	 fenomenet	 som	 Pitta	 et	 al.	 (2006)	 presenterar	 där	
personer	har	 svårt	 att	 identifiera	definitionen	av	 lojalitet.	 Frågorna	undersöker	också	om	det	 finns	
något	återköpsbeteende	hos	kunderna.	Enligt	Oliver	(1999)	definieras	lojalitet	som	en	kunds	vilja	att	
köpa	produkten	eller	servicen	 igen	utan	att	 leta	efter	konkurrerande	 leverantörer.	Den	 lyfter	bland	
annat	fram	svårigheter	kring	skapandet	av	lojalitet	då	Milan	et	al.	(2015)	menar	att	varje	kund	kräver	
olika	behandlingar	för	att	en	relation	ska	kunna	skapas.	 

	

7. Har	du	någon	gång	upplevt	en	känsla	av	otrygghet	i	internationella	affärsrelationer?		
Varför?	
Ge	gärna	exempel.	

	

8. Upplever	du	att	det	finns	någon	problematik	med	trygghet	i	internationella	affärsrelationer?	
Märks	detta	på	något	sätt	i	er	affärsrelation?	

	

Slutligen	ställdes	fråga	nio	för	att	ge	respondenten	en	chans	att	lyfta	fram	det	mest	väsentliga	kring	
de	 svårigheter	 som	 kan	 uppkomma	 vid	 internationella	 affärsrelationer.	 Detta	 är	 ett	 fördelaktigt	
avslut	 då	 respondenten	 efter	 att	 ha	 gått	 igenom	 majoriteten	 av	 intervjuguiden	 har	 de	 centrala	
begreppen	färskt	i	minnet.		

	

9. 	Om	du	kan	sammanfatta;	vad	anser	du	är	det	huvudsakliga	orsakerna	till	att	svårigheter	kan	
uppkomma	inom	internationella	kundrelationer?	
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3.6  Behandling av data 

Efter	att	intervjuerna	genomfördes	transkriberades	samt	kodades	de	för	att	enklare	kunna	analysera	
vilka	centrala	begrepp	eller	ämnen	som	respondenterna	berörde.	Transkribering	sker	när	en	inspelad	
intervju	 skrivs	 ner	 ordagrant	 vilket	 är	 en	 bra	 grund	 att	 basera	 kodningen	 på	 (Oliver,	 Serovich,	 &	
Mason,	2005).	Studiens	data	transkriberades	enligt	denaturalistisk	transkribering	vilket	enligt	Oliver	
et	 al.	 (2005)	menas	med	 att	 pauser	 eller	 stamning	 från	 respondenternas	 sida	 inte	 tas	 hänsyn	 till	 i	
skriften.	Denaturalistisk	transkribering	lägger	ett	fokus	på	den	faktiska	meningen	bakom	orden	vilket	
bildar	den	upplevda	verkligheten	(Oliver	et	al.,	2005).	Bryman	&	Bell	(2013)	menar	att	transkribering	
är	 ett	 avgörande	 steg	 för	 att	 få	 fram	en	 fullständig	 redogörelse	 av	 vad	 respondenterna	 angivit	 vid	
intervjutillfället.	 Detta	 var	 nödvändigt	 för	 studiens	 empiriska	 insamling.	 Transkriberad	 data	 kan	
organiseras	 genom	 att	 använda	 en	 studies	 centrala	 begrepp	 och	 sedan	 tolka	 dessa	 i	 ett	 större	
sammanhang	 (Mitręga	 &	 Zolkiewski,	 2012).	 De	 centrala	 begreppen	 i	 denna	 studie	 är	 psykiskt	
avstånd,	 Hofstedes	 kulturella	 dimensioner,	 svårigheter	 i	 affärsrelationer	 samt	 förtroende	 och	
lojalitet.	 Dessa	 begrepp	 används	 för	 att	 tolka	 respondenternas	 data	 och	 få	 en	 förståelse	 för	 dess	
inverkan	på	varandra.	Det	anses	 inte	finnas	något	rätt	sätt	att	koda	data	utan	varje	studie	angriper	
kodningen	på	det	sett	som	gör	att	datan	blir	användbar	för	undersökningen	(Corley,	2015).	Valet	av	
tillvägagångssätt	för	kodning	i	denna	studie	har	genomförts	på	det	sätt	som	upplevt	lämpligast	för	att	
få	fram	det	väsentliga	ur	datan.		

	

Kodningen	 av	 datan	 gjordes	 genom	 att	 stycken	 av	 den	 transkriberade	 texten	 fick	
marginalanteckningar	 benämnda	 med	 de	 begrepp	 som	 de	 ansågs	 beröra	 i	 sin	 helhet.	 Vid	
uppdelandet	 av	 stycken	 kan	 varje	 del	 ses	 som	 en	 kod	 (Bryman	 &	 Bell,	 2013).	 Utifrån	 detta	
markerades	 specifika	 citat	 i	 dessa	 stycken	 utifrån	 en	 kodningsmall	 som	 beskrev	 begreppet	 på	 ett	
djupare	plan.	De	 fem	olika	delarna,	 som	återfinns	 i	 studiens	konceptuella	modell,	 fick	varsina	egna	
färger	 tilldelade	 så	 det	 enkelt	 skulle	 synas	 vilka	 begrepp	 som	 behandlades	 i	 texten.	 I	 kvalitativa	
studier	är	det	vanligt	att	kodningen	görs	i	flera	steg	för	att	hitta	de	centrala	delarna	(Bryman	&	Bell,	
2013)	 och	 därför	 har	 denna	 metod	 ansetts	 lämplig	 att	 använda	 i	 denna	 studie.	 Det	 är	 viktigt	 att	
uppvisa	en	distans	mellan	kodning	och	analys	då	de	inte	anses	som	likställiga	(Bryman	&	Bell,	2013).	
Kodning	samt	analys	har	hanterats	separat	på	det	sätt	att	kodningen	har	segmenterat	datan	 i	olika	
kategorier	 baserat	 på	 teorier	 medan	 analysen	 använts	 för	 att	 ser	 hur	 segmentens	 särskilda	 drag	
hänger	ihop	med	den	valda	teoretiska	referensramen.		

	
För	analys	av	datan	har	den	så	kallade	Noticing,	Collecting	and	Thinking	(NCT)	modellen	använts	som	
enligt	 Bell	 (2013)	 är	 en	 relativt	 ny	 metod.	 NCT	 modellen	 används	 för	 att	 guida	 analyser	 av	 den	
kvalitativa	sorten	(Mitręga	&	Zolkiewski,	2012)	och	är	därför	lämplig	för	denna	studie.	Processen	kan	
enligt	Bell	(2013)	ofta	ses	som	ett	icke	linjärt	förlopp	då	datan	flyttas	fram	och	tillbaka	mellan	de	olika	
stegen.	 Detta	 beskrivs	 i	 figur	 5.	 När	 datan	 läses	 igenom	märks	 (Noticing)	 olika	 särskilda	 drag	 som	
möjligt	beskriver	ämnet	(Bell,	2013).	Vid	samlandet	(Collecting)	av	datasegment	ska	liknande	begrepp	
hitta	 en	 gemensam	 beteckning.	 För	 att	 namnge	 koder	 eller	 att	 hitta	 relationer	 i	 datan	 används	
tänkandet	(Thinking).	(Bell,	2013)		
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Figur	5.	NCT	modellen.	Egen	bearbetning.		

Den	 data	 som	 respondenterna	 gett	 studien	 återges	 i	 empirikapitlet	 där	 alla	 svar	 presenteras	
gemensamt	då	det	inte	fanns	något	intresse	för	att	jämföra	respondenternas	svar.	Studien	syftar	till	
att	få	en	ökad	förståelse	för	området	utifrån	ett	leverantörsperspektiv	och	därför	anses	det	som	mest	
lämpligt	att	presentera	datan	gemensamt.	Vid	kodningen	skedde	en	kategorisering	av	data	vilket	har	
lett	 till	 att	 underrubriker	 används	 i	 empirikapitlet.	 Citat	 används	 för	 att	 illustrera	 insamlad	 data.	 I	
empirikapitlet	 har	 endast	 respondenternas	 beteckning	 (A,	 B,	 C	 et	 cetera)	 framförts.	 Detaljerad	
information	 om	 de	 olika	 respondenterna	 och	 intervjutillfällena	 återfinns	 i	 figur	 4.	 	I	 analyskapitlet	
används	 den	 konceptuella	 modellen	 tillsammans	 med	 empirin	 och	 den	 valda	 teoretiska	
referensramen.	 Efter	 varje	 begrepp	 presenteras	 en	 sammanfattning	 för	 att	 framhäva	 de	 mest	
relevanta	delarna	som	uppkommit	genom	analysen.	

Märker	särskild	
data	

Samlar	
datasegment	

Tänker	på	
relavoner	i	datan	
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4  Empiri 
I	 empirikapitel	 kommer	 merparten	 av	 den	 data	 som	 studien	 inhämtat	 genom	 intervjuer	 att	
presenteras	(Bryman	&	Bell,	2013). 

4.1 Förtroende  

Nedan	 presenteras	 de	 upplevda	 svårigheter	 som	 respondenterna	 uppgav	 kopplat	 till	 begreppet	
förtroende.	 

4.1.1 Psykiskt avstånd 

Samtliga	 respondenter	 menar	 att	 det	 kan	 uppstå	 oklarheter	 och	 osäkerhet	 i	 en	 relation	 då	 båda	
parterna	 kan	 uppfattas	 som	 otydliga	 i	 sin	 kommunikation.	 De	 menar	 även	 att	 det	 ofta	 sker	
missförstånd	 i	 situationer	 där	 ena	 parten	 har	 en	 bristande	 språkkompetens.	 När	 kundens	
språkkunskaper	 är	 begränsade	 går	 flera	 nyanser	 av	 kommunikationen	 förlorad.	 Kommunikationen	
kan	uppfattas	som	onyanserad	där	det	bara	finns	bra	och	dåligt	och	inte	alla	gråa	nyanser	som	brukar	
infinna	sig	när	en	person	vanligtvis	uttrycker	sig.	(Respondent	B;	Respondent	A)	 

	

“Det	blir	väldigt	fyrkantigt	så	det	kan	nog	ofta	låta,	ehh...	Liksom	det	finns	bara	good	and	bad,	det	
finns	inte	alla	de	här	grå	nyanserna	emellan	när	man	uttrycker	sig.“	

Respondent	B	(personlig	kommunikation,	27	april	2016)	

	

Det	finns	även	skillnader	i	kommunikationen	beroende	på	kundens	modersmål.	Det	anses	enklare	att	
konversera	 med	 kunder	 som	 har	 engelska	 som	 andraspråk	 medan	 kunder	 som	 har	 engelska	 som	
modersmål	 kan	 vara	 svårare	 att	 förstå.	 När	 den	 engelsktalande	 kunden	 konverserar	 med	
leverantören	kan	kunden	uppfatta	att	leverantören	förstår	mer	än	vad	den	faktiskt	gör	vilket	bidrar	
till	 bland	 annat	 missuppfattningar.	 (Respondent	 A;	 Respondent	 B;	 Respondent	 C;	 Respondent	 D)	
Kommunikationen	bidrar	även	till	missförstånd	enligt	respondent	B.	Respondent	H	menar	att	det	ofta	
uppstår	 svårigheter	 i	 kommunikationen	 när	 det	 kommer	 in	 nya	 personer	 i	 affärsrelationen	 då	
parterna	inte	är	vana	att	kommunicera	med	varandra	vilket	skapar	en	osäkerhet	och	förtroendet	tar	
skada.	Missar	i	kommunikationen	kan	bidra	till	att	kunden	underskattar	det	arbete	som	leverantören	
gör.	När	projekten	är	komplexa	och	sker	på	en	internationell	nivå	finns	det	många	områden	som	kan	
bidra	till	missförstånd.	En	följd	kan	bli	att	leverantören	exempelvis	inte	kan	prestera	och	leverera	det	
som	kunden	anser	sig	vilja	inom	en	fast	tidsram	vilket	kan	leda	till	att	det	upplevda	förtroendet	går	
förlorat.	 (Respondent	 A;	 Respondent	 B)	 Respondent	 D	 anser	 att	 det	 kan	 uppstå	 missar	 i	
kommunikationen	som	påverkar	relationen	negativt. 
 

Den	fysiska	distansen	ökar	missförståndet	mellan	parterna	då	det	i	internationella	affärsrelationer	är	
svårare	att	träffas	 i	privata	sammanhang	och	på	så	sätt	kan	inte	distansen	överbyggas	(Respondent	
B).	 Leverantören	 måste	 aktivt	 kommunicera	 med	 alla	 nivåer	 inom	 kundens	 organisation	 vid	
internationella	affärer.	Det	händer	att	de	som	arbetar	på	högre	nivå	inom	verksamheten	inte	vet	om	
viktiga	detaljer	 som	de	på	 andra	nivåer	 vet	 om.	Det	 kan	uppstå	problem	med	 saker	 som	 redan	 är	
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lösta	 då	 vissa	 nivåer	 inte	 blivit	 informerade	 om	 detta	 vilket	 skadar	 förtroendet.	 (Respondent	 E;	
Respondent	A;	Respondent	B)	 I	de	 fall	 som	leverantören	 inte	är	 tydlig	mot	kunden	 i	varje	steg	 i	en	
process	kan	det	bidra	till	en	osäkerhet	 i	 relationen.	Som	leverantör	måste	varje	 internationell	kund	
ses	som	en	unik	affärsrelation.	Det	blir	svårt	att	försöka	stöpa	alla	 i	samma	form	då	det	finns	stora	
skillnader	 mellan	 dem.	 Olika	 kunder	 behöver	 olika	 behandlingar	 för	 att	 uppfattas	 som	 nöjda.	
(Respondent	C;	Respondent	E)	
 

När	det	uppstår	problem	förväntar	sig	kunderna	att	 leverantören	ska	kunna	 lösa	problemet	snabbt	
och	 utan	 några	 större	 bekymmer	 (Respondent	 A;	 Respondent	 B;	 Respondent	 G).	 Respondent	 B	
menar	att	kunderna	förväntar	sig	perfektion	då	leverantörens	personal	oftast	är	dyrare	i	 jämförelse	
med	 kundernas	 egna	 personal.	 Det	 kan	 uppstå	 problem	 för	 leverantören	 att	 hitta	 en	 eller	 flera	
personer	 inom	verksamheten	som	har	kompetensen	för	att	 tillfredsställa	kundens	behov.	Det	 finns	
även	andra	områden	där	kunden	kan	ställa	höga	krav	på	leverantören.	Betalningsvillkoren	som	ställs	
gör	 att	det	 kan	krävas	planering	 för	 att	 få	 verksamheten	att	 gå	 runt.	 (Respondent	B)	Det	 kan	vara	
svårt	 för	 leverantören	 att	 få	 betalt	 från	 kunden	 när	 projektet	 är	 klart.	 I	 dagsläget	 finns	 det	 olika	
hinder	som	gör	att	leverantören	kan	få	betalt	för	sitt	arbete	flera	år	efter	levererad	produkt.	Exempel	
på	 detta	 är	 när	 produkten	 måste	 prestera	 eller	 vara	 i	 ett	 aktivt	 tillstånd	 under	 en	 viss	 tid	 innan	
betalning	 kan	 ske	 eller	 blir	 godkänd.	 (Respondent	 A;	 Respondent	 E)	 När	 det	 sker	 internationella	
affärer	 blir	 valutarisker	 något	 som	 påverkar	 leverantörens	 riskhantering	 vilket	 medför	 ytterligare	
arbete	anser	respondent	A.	Kunder	kan	även	 ifrågasätta	betalningar	vilket	kan	medföra	svårigheter	
för	 leverantören	 och	 vidare	 kan	 andra	missförstånd	 uppstå	 som	 följd	 vilket	 inte	 har	 någon	 direkt	
koppling	till	betalningen.	(Respondent	H;	Respondent	A;	Respondent	B)	 

 
När	 affärer	 sker	 på	 internationell	 nivå	måste	 leverantörer	 förhålla	 sig	 till	 ändrade	 nationella	 eller	
regionala	 lagar	 och	 normer	 för	 att	 tillgodose	 kunden	 menar	 respondent	 A,	 B	 och	 H.	 Enligt	
branschpraxis	 är	 muntliga	 avtal	 ofta	 bindande	 i	 Sverige	 medan	 det	 vanligtvis	 inte	 är	 det	 i	 andra	
länder	 (Respondent	 E).	 Både	 respondent	 E,	 F,	 G	 och	 H	 menar	 att	 det	 läggs	 en	 stor	 vikt	 vid	
dokumentation	 i	 en	 internationell	 affärsrelation	 vilket	 skyddar	 båda	 parterna	 då	 de	
överenskommelser	 som	 skett	 finns	 på	 papper.	 Men	 även	 detta	 medför	 ytterligare	 arbete.	
Leverantörer	 kan	 uppfatta	 att	 kunden	 förstått	 vad	 de	 kommit	 överens	 om	 angående	 exempelvis	
kontraktuella	 avvikelser	men	 när	 affären	 väl	 ska	 genomföras	 finns	 det	 kulturella	 skillnader.	 Dessa	
skapar	 problem	 då	 avvikelser	 inte	 följer	 den	 nationella	 juridiska	 processen	 vilket	 skapar	
missuppfattningar	 och	 svårigheter.	 (Respondent	 E;	 Respondent	 B;	 Respondent	 A;	 Respondent	 G;	
Respondent	F) 

	

“...så	att	när	det	väl	kom	sen	till	kritan	så	visade	det	sig	att	nej	det	där	hade	kunden	glömt…” 

Respondent	E	(personlig	kommunikation,	29	april	2016)	
 

Det	 kan	 även	 uppstå	 problem	 då	 leverantörer	 regleras	 av	 olika	 typer	 av	 nationella	 och	 regionala	
policys	 som	 begränsar	 vad	 de	 kan	 erbjuda	 kunden	 vilket	 medför	 att	 affärsrelationen	 blir	 lidande.	
(Respondent	E;	Respondent	B;	Respondent	A;	Respondent	G;	Respondent	F) 
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4.1.2 Kulturella skillnader 

Leverantörer	 kan	 ibland	 uppleva	 att	 det	 blir	 svårt	 att	 bevisa	 var	 felet	 ligger	 när	 kunder	 i	 utlandet	
säger	att	det	är	produktionsfel.	Det	kan	upplevas	som	en	osäkerhet	då	distansen	mellan	parterna	blir	
mer	 påtaglig.	 (Respondent	 G;	 Respondent	 F)	 När	 det	 uppstår	 problem	 med	 en	 leverans	 kan	 det	
förtroende	 parterna	 känner	 gentemot	 varandra	 skadas	 vilket	 förstärks	 av	 den	 fysiska	 distansen	
mellan	dem.	Det	blir	speciellt	svårhanterat	när	det	är	en	ny	kontaktperson	som	tidigare	inte	funnits	
med	i	affärsrelationen.	(Respondent	F;	Respondent	G;	Respondent	H)	Det	fysiska	avståndet	kan	ofta	
ställa	 till	 det	 vid	 leveranser	 då	 det	 kan	 bli	 problem	med	 tull	 och	 annan	 typ	 av	 leveranshantering.	
Kunderna	 kan	 då	 få	 leveransen	 senare	 än	 vad	 de	 avtalat	 om	 vilket	 påverkar	 förtroendet	 negativt.	
(Respondent	H;	Respondent	F)	Respondent	C	menar	att	en	leverantör	kan	behöva	överbevisa	för	en	
kund	 att	 de	 är	 en	 bra	 samarbetspartner	 då	 vissa	 relationer	 bygger	mycket	 på	 förtroende	 där	 det	
krävs	övertalning	för	att	skapa	kontakt.	 

	

“Jag	upplever	att	det	bygger	väldigt	mycket	på..	trust,	dom	pratar	väldigt	mycket	om	det...man	
behöver	liksom	bevisa	och	överbevisa…”	

Respondent	C	(Personlig	kommunikation,	28	april	2016)	

	

Beroende	 på	 vilket	 land	 och	 dess	 respektive	 kultur	 kan	 kundens	 styre	 påverka	 leverantörens	
utrymme	att	utveckla	produkterna	(Respondent	B;	Respondent	C).	Det	krävs	ofta	mycket	resurser	 i	
form	av	 tid	 för	att	möta	kundernas	krav	vilket	blir	 särskilt	 svårt	 i	de	 fall	 leverantören	är	mindre	än	
kunden.	 Detta	 kan	 medföra	 att	 leverantörens	 talan	 blir	 mindre	 i	 sammanhanget.	 (Respondent	 F)	
Ibland	 har	 kunder	 velat	 styra	 på	 detaljnivå	 vilket	 bidrar	 med	 ytterligare	 arbete	 för	 leverantören	
(Respondent	 B;	 Respondent	 G).	 Leverantörer	 ser	 en	 stor	 utmaning	 i	 att	 leverera	 skräddarsydda	
lösningar	till	kunden	utan	att	behöva	utveckla	nya	produkter	(Respondent	A,	Respondent	F).		

	

Inom	en	del	kulturer	kan	det	vara	svårt	för	en	leverantör	att	förstå	hur	kundens	organisation	fungerar	
då	den	skiljer	sig	från	den	svenska.	Det	krävs	information	för	att	leverantören	ska	veta	vem	i	kundens	
organisation	 som	 har	 beslutsfattande	 roller	 vilket	 kräver	 tid	 och	 resurser.	 (Respondent	 B)	 När	 det	
sker	internationella	affärer	kan	kundens	organisationsstruktur	orsaka	svårigheter	för	leverantören	då	
kundens	personal	inte	är	van	vid	att	tänka	utanför	ramarna	och	följer	bara	det	som	de	blivit	tillsagda	
att	göra	(Respondent	J).	 

	

“De	är	skolade	att	göra	det…	som	är	tänkt,	ingen	“think	outside	the	box”	utan…	det	blir	väldigt	
enformigt...”	

Respondent	J	(personlig	kommunikation,	3	maj	2016)	

	

När	kontaktpersoner	byts	ut	i	en	affärsrelation	påverkas	förtroendet	negativt	då	det	förtroende	som	
fanns	innan	var	kopplat	till	den	person	som	tidigare	var	ansvarig.	Det	skapas	en	osäkerhet	i	att	den	
nya	personen	exempelvis	inte	förstår	rutiner.	Leverantörer	kan	uppleva	att	den	personliga	kontakten	
som	successivt	byggts	upp	går	förlorad	när	kunden	byter	personal.	De	inlärda	rutinerna	rubbas	vilket	
påverkar	förtroendet	negativt.	(Respondent	G;	Respondent	H;	Respondent	F) 
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“Man	får	ju	ofta	relation	med	en	kontakt	och	sen	lär	man	känna	den,	och	så,	när	det	är	nästa	gång	
det	ringer	då	är	det	en	helt	annan	kontakt	och	dom	vet	ju	inte	hur	vi	jobbar	och	vi	förstår	inte	hur	

dom	tänker”	

Respondent	G	(Personlig	kommunikation,	29	april	2016)	

	

Både	 respondent	 H	 och	 J	 menar	 att	 när	 parterna	 är	 fysiskt	 långt	 ifrån	 varandra	 kan	 förtroendet	
påverkas	 negativt	 av	 hur	 många	 mellanhänder	 som	 är	 involverade	 i	 försäljnings-	 och	
orderhanteringsprocessen.	Det	 kan	 uppstå	 en	 osäkerhet	 för	 leverantören	 när	 en	 ny	 relation	 byggs	
och	 processer	 ska	 fastställas	 för	 första	 gången.	 Detta	 förekommer	 speciellt	 när	 tidsskillnad	
förekommer.	 (Respondent	 H;	 Respondent	 J)	 Relationen	 växer	 dock	 fram	mellan	 parterna.	 I	 början	
kan	 relationen	 anses	 vara	mer	 formell	 både	 kommunikations-	 och	 beteendemässigt	men	 kan	 i	 ett	
senare	skede	gro	och	utvecklas	mer	till	att	likna	en	vänskapsrelation.	Kulturkrockar	kan	påverka	hur	
väl	relationen	växer	fram.	Om	kunden	är	aktiv	i	projektet	finns	det	många	kontaktytor	som	kan	skapa	
missförstånd	och	en	oenighet	mellan	parterna.	 (Respondent	C;	Respondent	E)	Respondent	E	anser	
att	en	leverantör	som	inte	vill	medge	sina	fel	kommer	att	skada	sitt	förtroende	hos	kunden.		

4.2  Lojalitet 

Nedan	presenteras	de	upplevda	svårigheter	respondenterna	uppgav	gällande	begreppet	lojalitet. 

4.2.1 Psykiskt avstånd 

Den	grad	av	lojalitet	som	en	kund	uppvisar	i	en	internationell	affärsrelation	påverkas	av	vilken	kultur	
affärsrelationen	 existerar	 i	 samt	 vilken	 närvaro	 leverantören	 kan	 ha	 i	 relationen	 (Respondent	 E).	
Samtliga	 respondenter	menar	 att	 kultur	 och	 även	 språk	 är	 barriärer	 som	 är	mycket	 större	 än	 vad	
människor	tror	vilket	har	en	stor	påverkan	på	affärsrelationen	i	helhet.	Respondent	A	menar	att	det	
kan	uppstå	en	känsla	av	otrygghet	hos	leverantören	när	parterna	träffar	varandra	och	språket	samt	
kommunikationen	inte	flyter	på.	Inhyrda	tolkar	kan	försvåra	kommunikationen	då	de	inte	översätter	
korrekt	och	lämnar	leverantören	att	själv	försöka	rädda	situationen	vilket	kan	påverka	lojaliteten	och	
skada	affärsrelationen	allvarligt.	(Respondent	A)	Detta	höll	även	respondent	B	med	om. 
 

“Så	satt	tolken	och	översatte	och	det	vart	ett	jävla	liv	och	de	började	kackla	och	sa	”watch	your	
mouth”...	det	måste	ha	blivit	nått	snett	i	översättningen…” 

Respondent	A	(Personlig	kommunikation,	27	april	2016) 
 

Respondent	A	uppger	att	de	kunder	som	är	lojala	ibland	kan	förvänta	sig	att	leverantören	ska	förstå	
saker	som	inte	finns	i	kontraktet	men	som	“står	mellan	raderna”	vilket	kan	skapa	svårigheter	då	det	
inte	ligger	i	den	svenska	kulturen	att	förvänta	sig	något	mer	än	vad	kontraktet	omfattar.	 
 

“Vi	satt	där	och	hade	ett	problem	och	han	ba	”vet	du,	jag	skiter	i	vad	som	står	i	kontraktet	det	är	det	
som	står	mellan	raderna	som	räknas,	hur	ska	du	lösa	det	här”	och	man	ba,	ja,	vad	svarar	man..”	

Respondent	A	(Personlig	kommunikation,	27	april	2016) 
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Det	 blir	 missförstånd	 som	 kan	 skada	 relationen	 och	 den	 uppbyggda	 lojaliteten.	 Kunden	 kan	
ifrågasätta	 den	 lojalitet	 som	 den	 uppvisar	 mot	 leverantören	 då	 kunden	 inte	 upplever	 att	
leverantören	 förstår	 kundens	 behov.	 (Respondent	 A)	 Enligt	 respondent	 J	 kan	 en	 kund	 även	
ifrågasätta	sin	lojalitet	gentemot	en	leverantör	i	de	situationer	där	tidsskillnader	orsakar	förseningar	
gällande	 kontakt	 parterna	 emellan	 samt	 förseningar	 av	 leveranser,	 som	 båda	 orsakas	 av	 att	
affärsrelationen	är	internationell.		
 

Respondent	A	pekar	på	att	ett	problem	som	uppstår	är	att	distansen	mellan	leverantören	och	kunden	
blir	större	när	affären	sker	på	en	internationell	nivå.	Detta	begränsar	parternas	möjlighet	att	arbeta	
nära	 varandra	 och	 ha	 personliga	möten	 vilket	 är	 viktigt	 för	 att	 få	 ett	 förtroende	 hos	 kunden	 som	
sedan	kan	utvecklas	till	lojalitet.	I	vissa	kulturer	är	uppbyggandet	av	förtroende	en	lång	process	som	
börjar	i	tidig	ålder	genom	de	relationer	som	finns	inom	skola	och	familj.	Det	är	därför	problematiskt	
att	finna	lojalitet	hos	kunder	från	dessa	kulturer	då	det	förtroende	som	krävs	för	att	individerna	ska	
bli	 lojala	 är	 svårt	 att	 uppnå.	 Om	 de	 personer	 som	 ska	 bygga	 upp	 förtroendet	 hos	 kunden	 saknar	
erfarenhet	av	internationella	affärsrelationer	och	olika	kulturer	kommer	de	med	stor	sannolikhet	inte	
lyckas.	 (Respondent	 A;	 Respondent	 B)	 Även	 respondent	 E	 menar	 att	 ovanstående	 problematik	
förekommer.	 

 
Respondent	 I	 ifrågasätter	om	 lojalitet	 ens	existerar.	 En	 kund	 letar	efter	det	bästa	erbjudandet	och	
den	 leverantör	 som	 kan	 erbjuda	 den	 bästa	 produkten	 eller	 tjänsten	 till	 bäst	 pris	 får	 sälja.	 Kunden	
kommer	dock	inte	ha	några	problem	med	att	gå	över	till	någon	annan	leverantör	och	vara	illojal	om	
den	andra	leverantören	har	möjlighet	att	erbjuda	något	kunden	anser	är	bättre	än	vad	den	har	idag.	
(Respondent	I)	Även	respondent	F,	G	samt	H	påpekade	priskänsligheten	hos	kunder.	 
 

“En	allmän	lojalitet	finns	inte…	det	är	affären	som	gäller	och…	den	som	har	bäst	produkt	till	bäst	pris	
och	kan	leverera	till	bästa	tillfälle”	

Respondent	I	(Personlig	kommunikation,	1	maj	2016) 

4.2.2 Kulturella skillnader 

I	internationella	affärssammanhang	finns	en	stor	problematik	i	att	många	tänker	kortsiktigt	gällande	
affärsrelationer.	 För	 att	 bibehålla	 lojala	 kunder	 krävs	 det	 att	 leverantören	 vårdar	 relationen	 även	
mellan	olika	affärer.	Kunden	behöver	bearbetas	en	tid	 innan	en	ny	potentiell	affär	uppkommer	och	
leverantören	behöver	visa	sig	tillgänglig.	(Respondent	E;	Respondent	C)	En	annan	svårighet	är	i	de	fall	
affärsrelationen	mellan	två	parter	är	relativt	ny.	En	affärsrelation	som	är	i	ett	tidigt	stadie	är	inte	lika	
flexibel	 som	 en	mer	mogen	 affärsrelation.	 I	mogna	 affärsrelationer	 har	 ett	 förtroende	 byggts	 upp	
mellan	parterna	och	en	 lojalitet	 infinner	sig	vilket	saknas	 i	en	relations	tidiga	stadie.	Detta	 leder	till	
att	leverantören	ofta	blir	ifrågasatt	då	det	infinner	sig	en	osäkerhet	i	relationen.	(Respondent	C) 
 

“Mycket	lättare	att	vara	lite	flexibel	sen	också…	och	innan	så	är	det	ganska	kantigt…” 

Respondent	C	(Personlig	kommunikation,	28	april	2016) 
 

Respondent	 I	 menar	 att	 leverantörer	 som	 delar	med	 sig	 av	 sig	 själva	 socialt	 utanför	 arbetet	 ökar	
chansen	till	att	kunden	blir	lojal	vilket	även	kan	leda	till	att	bättre	avtal	kan	utformas.	Detta	är	dock	
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något	 som	Sverige	och	Skandinavien	 i	 stort	uppfattas	som	dåliga	på	vilket	ger	en	negativ	effekt	på	
lojaliteten.	Det	 sociala	 ses	 av	många	 kulturer	 som	en	 stor	 och	 viktig	 del	 i	 en	 affärsrelation	och	 en	
leverantör	som	brister	i	att	erbjuda	detta	riskerar	att	få	illojala	kunder.	(Respondent	I)	Det	är	många	
gånger	som	kundens	problem	kan	uppfattas	som	små	utifrån	 leverantörens	perspektiv	då	det	 finns	
kulturella	 skillnader	 som	 gör	 att	 parterna	 har	 olika	 perspektiv.	 (Respondent	 B;	 Respondent	 A;	
Respondent	 E).	 En	 problematik	 som	 respondent	 E	 och	 C	 upplever	 när	 de	 internationella	
affärsrelationerna	 är	 nära	 är	 att	 det	 är	 en	 svår	 balansgång	 gällande	 hur	 nära	 relationen	 kan	 vara	
mellan	en	leverantör	och	en	kund.	Om	relationen	blir	för	nära	kan	det	bryta	mot	internationella	lagar	
och	regler	samt	företagets	egen	policy	vilket	skadar	båda	parterna.	Det	ligger	även	en	svårighet	i	att	
inte	låta	relationen	påverkas	negativt	av	de	juridiska	krav	som	ställs.	(Respondent	E)	

	

Det	 finns	vissa	kunder	som	uppvisar	 lojalitet	gentemot	en	 leverantör	på	grund	av	att	de	tycker	om	
företaget	och	dess	varumärke	(Respondent	A;	Respondent	B).	Det	är	vanligen	utvecklingsländer	med	
ett	kortsiktigt	perspektiv	som	väljer	den	leverantör	som	har	 lägst	 inköpspris	medan	mer	utvecklade	
länder	 tittar	 på	 totalkostnaden	 för	 affären	 och	 därför	 uppvisar	 ett	 långsiktigt	 perspektiv.	 För	 att	
kunden	ska	uppvisa	en	lojalitet	är	leverantören	bunden	till	att	leverera	det	som	framgår	i	kontraktet	
vilket	kan	kräva	resurser	i	form	av	tid	och	pengar	vilket	påverkar	företaget	negativt.	(Respondent	A)	
Enligt	respondent	F	uppvisar	kunder	lojalitet	trots	att	de	som	leverantörer	ibland	kan	sätta	ner	foten	
och	säga	ifrån	när	kunden	efterfrågar	något	till	ett	visst	pris	som	de	inte	kan	gå	med	på.	De	upplever	
en	 svårighet	 i	 att	 veta	 hur	 långt	 de	 kan	 sträcka	 sig	 för	 att	 göra	 kunden	 nöjd	 utan	 att	 företagets	
ekonomi	 tar	 skada,	 samtidigt	 som	 de	 inte	 vill	 riskera	 att	 förlora	 en	 lojal	 kund.	 (Respondent	 F;	
Respondent	G)	
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5  Analys 
I	 detta	 kapitel	 används	 studiens	 konceptuella	 modell	 med	 den	 teoretiska	 referensramen	 för	 att	
analysera	den	insamlade	datan.	Efter	varje	begrepp	presenteras	en	sammanfattning	för	att	framhäva	
de	mest	relevanta	delarna	som	uppkommit	genom	analysen. 

5.1 Förtroende 

Samtliga	respondenter	uppgav	att	det	finns	svårigheter	eller	upplevda	skillnader	med	internationella	
affärsrelationer.	 Li	 et	 al.	 (2006)	menar	 att	 förtroende	 kan	 anses	 som	en	 av	 de	mest	 framträdande	
faktorerna	 i	 utformandet,	 skapandet	 och	 underhållet	 av	 en	 relation.	 Detta	 kan	 bidra	 till	 att	 det	
framkom	många	olika	typer	av	hinder	för	att	skapa	eller	underhålla	förtroendet	inom	en	relation.	

5.1.1  Psykiskt avstånd 

Enligt	 Li	 et	 al.	 (2006)	 anses	 förtroende	 ha	 en	 positiv	 inverkan	 på	 en	 relation	 och	 avsaknaden	 kan	
därför	ses	som	en	negativ	påverkan.	Ett	segment	som	återkom	hos	samtliga	respondenter	var	språk-	
eller	 kommunikationssvårigheter	 vilket	 ansågs	 påverka	 relationen	 negativt.	 Flera	 respondenter	
menade	att	det	uppkommer	svårigheter	 i	relationen	när	det	sker	missar	 i	kommunikationen	mellan	
parterna	vilket	anses	skada	 förtroendet.	Detta	kan	bero	på	att	det	psykiska	avståndet	är	större	vid	
internationella	affärer	vilket	enligt	Hornell	et	al.	(1973)	hindrar	eller	stör	flödet	av	information	mellan	
de	parter	som	är	involverade.	När	det	inte	enbart	är	fysiska	utan	även	psykiska	avstånd	i	en	relation	
försvinner	 flera	nyanser	 inom	kommunikationen	 som	anses	 viktiga	 för	 att	 inte	 skapa	ett	enformigt	
intryck	 enligt	 en	 respondent.	 Respondenten	 menade	 även	 att	 det	 finns	 skillnader	 i	 kunders	
språkkunskaper	 som	påverkar	 förtroendet	 i	 en	 relation.	 I	 de	 fall	 där	 kundens	 språkliga	 kunskaper	 i	
engelska	 överträffade	 leverantörens	 kunde	 flera	 missuppfattningar	 ske.	 Enligt	 flera	 respondenter	
framkom	 det	 att	 när	 kommunikationen	 är	 otydlig	 skapas	 det	 oklarheter	 men	 även	 en	 känsla	 av	
osäkerhet.	Johanson	&	Vahlne	(1977)	menar	att	språkskillnader	kan	vara	en	faktor	som	påverkar	det	
psykiska	 avståndet	 medan	 Li	 et	 al.	 (2006)	 anser	 att	 ett	 förtroende	 inte	 kan	 infinna	 sig	 i	 en	
affärsrelation	 där	 det	 förekommer	 en	 upplevd	 osäkerhet.	 Detta	 gör	 att	 förtroendet	 kan	 påverkas	
negativt	 på	 olika	 sätt	 genom	 de	 missar	 i	 kommunikationen	 som	 upplevdes.	 Denna	 osäkerhet	
upplevdes	inom	flera	områden	i	relationen.		

	
Flera	 respondenter	 ansåg	 att	 det	 i	 en	 relation	 finns	områden	 som	är	 oklara	 då	det	 finns	 upplevda	
skillnader.	 En	 respondent	 nämnde	 att	 det	 finns	 missuppfattningar	 mellan	 vad	 parterna	 kommit	
överens	 om	 då	 affärskulturen	 skiljer	 dem	 åt	 vilket	 enligt	 Johanson	 et	 al.	 (1977)	 är	 en	 faktor	 till	
upplevt	psykiskt	avstånd.	En	annan	respondent	menade	att	kunder	kan	 ifrågasätta	betalningar	som	
vidare	slutar	i	andra	missförstånd	vilket	inte	hade	någon	upplevd	koppling	till	originalfrågan.	Murfield	
et	 al.	 (2016)	 anser	 att	 förtroende	 i	 en	 relation	 kan	 skapa	 “blind	 spots”	 som	 påverkar	 hur	
identifieringsprocessen	 ser	ut	 för	konflikter	mellan	parterna.	Murfield	et	al.	 (2016)	menar	även	att	
förtroendedrivande	beteende	kan	generera	underliggande	spänningar.	Rosenbloom	&	Larsen	(2003)	
menar	 att	 det	 kan	 uppstå	 psykiskt	 avstånd	 när	 det	 finns	 skillnader	 i	 kommunikationen.	 Detta	
bekräftas	 av	 respondenterna	 som	 menar	 att	 kommunikationen	 mellan	 parterna	 kan	 öka	
missförstånd.	 Ifrågasättandet	 av	 betalningarna	 kan	 även	 indikationer	 på	 annan	 affärsmetod.	 Enligt	
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Johanson	 &	 Vahlne	 (1977)	 kan	 olika	 affärsmetoder	 utveckla	 psykiskt	 avstånd.	 När	 det	 uppstår	
skillnader	 i	 hur	 parterna	 hanterar	 affärer	 skapas	 utrymme	 för	 missförstånd	 och	 osäkerhet	 kring	
förtroendet.		

5.1.1.1  Sammanfattning 

Flera	 av	 respondenterna	 poängterade	 att	 svårigheter	 i	 kommunikationen	 är	 en	 av	 de	 stora	
svårigheterna	 i	 skapandet	 av	 förtroende	 internationella	 affärsrelationer.	 När	 det	 brister	 i	
kommunikationen	 så	 försvinner	 nyanser	 i	 förväxlingen	 mellan	 parterna	 vilket	 bidrar	 till	
missuppfattningar	 och	 osäkerhet.	 Språkskillnader	 är	 även	 något	 som	 Johanson	 &	 Vahlne	 (1977)	
påpekar	kan	vara	en	faktor	till	ett	upplevt	psykiskt	avstånd	mellan	parter.	Det	fanns	även	upplevda	
skillnader	kring	val	av	affärsmetod	vilket	hade	en	negativ	inverkan	på	förtroendet	i	affärsrelationen.	
Olika	affärsmetoder	kan	skapa	ett	psykiskt	avstånd	(Johanson	&	Vahlne,	1977). 

5.1.2 Kulturella skillnader 

När	det	gäller	affärsrelationen	och	vad	som	påverkar	den	kan	relationen	uppfattas	som	mer	formell	i	
början	 för	 att	 sedan	övergå	 till	 att	 bli	mer	 lik	 en	 vänskaplig	 relation	enligt	 flera	 respondenter.	Det	
utvecklas	till	en	balansgång	där	parterna	känner	av	varandra	innan	förtroende	infinner	sig.	Beroende	
på	 vilken	 kontakt	 parterna	 har	 erfarenhet	 av	 påverkas	 den	 grund	 som	 den	 nuvarande	 relationen	
byggs	 på	 enligt	 Chandrashekaran	 et	 al.	 (2007)	men	 en	 försäljare	 kan	 även	 ha	 en	 påverkan	 på	 hur	
kunden	kommer	reagera	baserat	på	parternas	tidigare	kommunikation	(Friend	et	al.,	2014).	Det	kan	
finnas	 upplevda	 skillnader	mellan	 hur	 ett	 samhälle	 behärskar	 den	 upplevda	maktdistansen	menar	
Hofstede	(1984).	En	respondent	menade	att	sättet	att	skapa	förtroende	skiljer	sig	när	det	handlar	om	
internationella	 affärsrelationer.	Detta	 kan	ha	 påverkan	på	 hur	 de	 kulturella	 normerna	 skiljer	 sig	 åt	
samt	vilket	tänk	samhällen	har	gällande	grad	av	tillfredställelse.	I	långsiktiga	samhällen	finns	den	en	
högre	acceptans	att	inte	få	omedelbar	tillfredsställelse	av	sociala	behov	(Beugelsdijk	et	al.,	2015).	När	
det	 finns	 skillnader	 angående	 detta	 kan	 skapandet	 av	 förtroende	 skiljas	 åt	 och	 skapa	 sociala	
svårigheter	för	leverantörer.		

	

Flera	respondenter	menar	att	leverantörer	kan	ha	svårt	att	förstå	hur	kundens	organisation	fungerar	
då	den	skiljer	sig	från	den	svenska	på	grund	av	olika	kulturella	affärsnormer.	Enligt	Hofstedes	(1984)	
kulturella	 dimension	 maktdistans	 accepterar	 individer	 som	 lever	 i	 samhällen	 med	 en	 högre	 nivå	
maktdistans	hierarkiska	ordningar	i	större	grad	än	individer	i	samhällen	med	lägre	maktdistans.	Detta	
påverkar	 kommunikationen	 sinsemellan	då	den	 svenska	organisationsmodellen	 kan	 ses	 som	platt	 i	
förhållande	 till	 andra	 länders.	Gaygisiz	 (2013)	menar	 att	 samhällen	 som	har	 strikta	 sociala	 normer	
undertrycker	 individens	 behov	 vilket	 leder	 till	 låg	 tillfredsställelse.	 I	 samhällen	 som	 anses	 som	
kortsiktiga	värderas	traditioner	i	jämförelse	med	hur	de	långsiktiga	samhällena	agerar	i	samma	fråga	
(Beugelsdijk	 et	 al.,	 2015).	 En	 respondent	 uppger	 att	 leverantörer	 kan	 uppleva	 svårigheter	 med	
kunders	 tankesätt	 då	 kunderna	är	 vana	att	 följa	order	utan	att	 reflektera.	När	 samhällen	har	olika	
faktorer	 som	 motiverar	 individer	 (Gholipour	 &	 Tajaddini,	 2014)	 uppskattas	 och	 värdesätts	 olika	
prestationer	(Kirkman	et	al.,	2006;	Hofstede,	1984).	Genom	detta	påverkas	parternas	interagerande	
med	varandra	på	vad	som	kan	upplevas	som	ett	negativ	sätt	då	parterna	har	tankesätt	som	skiljer	sig	
åt	vilket	försvårar	sociala	sammanhang.		
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En	respondent	betonade	vikten	av	att	hela	tiden	vara	övertydlig	i	en	internationell	affärsrelation	då	
kunderna	 lätt	 kan	 missuppfatta	 det	 som	 sägs.	 Detta	 skulle	 kunna	 upplevas	 som	 drivande	 då	
leverantören	 slutligen	 vill	 övertyga	 kunden	 om	 att	 de	 är	 en	 bra	 leverantör.	 Flera	 respondenter	
poängterade	att	när	 leverantören	anses	mindre	 i	 storlek	 i	 förhållande	 till	 kunden	har	 leverantören	
inte	samma	talan	i	relationen.	Detta	påpekar	även	Johnsen	&	Lacoste	(2015)	där	det	framkommer	att	
asymmetriska	 och	 obalanserade	 leverantör-kund	 relationer	 kan	 uppkomma	 från	 arbete	 med	
förtroendeskapande	 där	 ena	 parten	 ger	 mer	 än	 vad	 den	 andra	 gör.	 När	 det	 även	 finns	 kulturella	
skillnader	 mellan	 parterna	 kan	 det	 bidra	 med	 ytterligare	 svårigheter.	 I	 situationer	 där	 kunden	
accepterar	 att	det	 finns	 klyftor	 i	 relationen	men	 leverantören	 inte	har	 samma	uppfattning	 kan	det	
uppbyggda	 förtroendet	 skadas.	 Hofstede	 (1983)	 menar	 att	 vissa	 samhällen	 vill	 reducera	 klyftor	 i	
samhället	medan	andra	har	en	större	acceptans	för	detta.	Det	finns	även	kulturer	som	vill	skapa	en	
känsla	av	säkerhet	och	undviker	risker	till	största	möjliga	mån	(Hofstede,	1983).	Detta	kan	bidra	till	
sociala	svårigheter.		

	
I	 de	 fall	 kunden	 byter	 ut	 sin	 personal	 frekvent	 försvinner	 vanan	 och	 igenkännandet	 med	 att	
kommunicera	med	företaget	vilket	skapar	en	problematik	samtidigt	som	en	ny	relation	måste	byggas	
och	nya	processer	måste	skapas	med	en	ny	part	i	relationen.	Detta	byggs	sedan	på	av	tidsskillnaden	
som	finns	närvarande	i	affärsrelationen.	Gholipour	&	Tajaddini	(2014)	menar	att	samhällen	har	olika	
grader	 av	 ömsesidigt	 beroende	 av	 varandra.	 I	 situationer	 där	 kunden	 är	mindre	 beroende	 än	 vad	
leverantören	är	skapas	en	osäkerhet	som	leder	till	att	 förtroendet	tar	skada.	Detta	kan	även	ha	att	
göra	 med	 hur	 en	 kunds	 kultur	 och	 normer	 angående	 långsiktighet	 skiljer	 sig	 i	 jämförelse	 med	
leverantörens.	Gaygisiz	 (2013)	uppger	att	 samhällen	med	kortsiktighet	 stävar	efter	 snabba	 resultat	
vilket	 gör	 att	 de	 saknar	 ett	 långsiktigt	 tänkande.	 När	 kunden	 vill	 ha	 ett	 snabbt	 resultat	 ligger	 inte	
fokuset	i	att	skapa	långsiktiga	relationer	med	leverantören	vilket	skadar	förtroendet	då	parterna	har	
olika	syn	på	vad	de	vill	uppnå.	

5.1.2.1  Sammanfattning 

Många	av	de	kulturella	svårigheter	som	uppstår	 för	 leverantörer	kan	dras	till	underliggande	sociala	
skillnader	 och	 uttryck.	 Ett	 samhälle	 kan	 begränsas	 av	 dess	 kultur	 enligt	 Hofstede	 (1984).	 Flera	
respondenter	menar	att	de	kulturella	skillnader	som	finns	kan	påverka	förtroendet	negativt.	Det	kan	
uppfattas	som	en	balansgång	för	leverantören	att	veta	hur	kundens	organisation	är	strukturerad	eller	
hur	relationen	skapas.	Genom	detta	skapas	sociala	svårigheter	som	påverkar	förtroendet	negativt.	 

5.2  Lojalitet  

Respondenterna	 upplevdes	 ha	 svårare	 att	 beröra	 begreppet	 lojalitet	 än	 förtroende.	 Lojalitet	 kan	
enligt	 Pitta	 et	 al.	 (2006)	 vara	 svårt	 att	 upptäcka	 eller	 identifiera	 då	 konsumenter	 ofta	 uppvisar	 ett	
lojalt	beteende	men	inte	är	medvetna	om	att	de	gör	det. 

5.2.1  Psykiskt avstånd  

Flera	respondenter	menar	att	kultur	och	språk	är	barriärer	som	påverkar	affärsrelationen	i	helhet	och	
har	en	mycket	mer	avgörande	 roll	än	vad	många	 tror.	Detta	 lyfter	 Johanson	&	Vahlne	 (1977)	 fram	
som	en	del	av	definitionen	av	psykiskt	avstånd	där	bland	annat	kultur	och	språk	ses	som	faktorer	som	
hindrar	eller	stör	flödet	av	information	till	och	från	marknaden.	Enligt	en	respondent	finns	det	en	viss	
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problematik	i	att	lojala	kunder	ibland	förväntar	sig	att	leverantören	ska	förstå	saker	som	inte	ingår	i	
kontraktet	 som	 leverantören	 sedan	 förväntas	 “läsa	 mellan	 raderna”	 vilket	 enligt	 respondenten	
skapar	 svårigheter	 då	 det	 inte	 ligger	 i	 den	 svenska	 kulturen	 att	 förvänta	 sig	 något	 mer	 än	 vad	
kontraktet	omfattar.	Affärsmetoder	som	skiljer	sig	åt	är	en	del	av	de	faktorer	som	riskerar	att	skapa	
psykiska	 avstånd	mellan	 parterna	 (Johanson	 &	 Vahlne,	 1977).	 Respondenten	menar	 att	 detta	 lätt	
leder	 till	 missförstånd	 som	 kan	 skada	 relationen	 och	 den	 uppbyggda	 lojaliteten.	 Anderson	 &	 Jap	
(2005)	 tar	upp	problemet	med	att	de	 relationer	som	uppfattas	som	stabila	ofta	är	de	som	är	mest	
sårbara	 för	 underliggande	 faktorer	 som	 skadar	 relationen	mellan	parterna.	 Vidare	motiveras	 detta	
genom	att	det	 inte	 förväntas	uppstå	problem	 i	dessa	 relationer	vilket	 leder	 till	att	det	ofta	sker	en	
förnekelse	av	parterna	(Anderson	&	Jap,	2005).	

	

Grayson	 &	 Ambler	 (1999)	 menar	 att	 de	 parter	 som	 ingår	 i	 en	 affärsrelation	 blir	 mer	 och	 mer	
missnöjda	ju	längre	relationen	pågår	vilket	enligt	Anderson	&	Jap	(2005)	bland	annat	kan	förklaras	av	
att	förväntningarna	på	respektive	part	är	orimligt	höga.	Enligt	en	respondent	kan	en	kund	ifrågasätta	
den	lojalitet	som	den	uppvisar	gentemot	leverantören	om	den	inte	upplever	att	leverantören	förstår	
vad	 det	 är	 kunden	 efterfrågar.	 Detta	 bekräftas	 av	 Bardauskaite	 (2014)	 och	 Pitta	 et	 al.	 (2006)	 som	
uppger	att	en	kund	som	inte	känner	sig	hörd	och	får	uppmärksamhet	riskerar	att	uppvisa	ett	illojalt	
beteende	gentemot	leverantören.	Detta	pekar	på	att	de	problem	som	grundar	sig	i	kommunikationen	
mellan	 parterna	 vilket	 orsakar	missförstånd	 gällande	 bland	 annat	 kontrakt	 kan	 vara	 förödande	 för	
affärsrelationen	och	påverka	den	lojalitet	kunderna	uppvisar	negativt.	Rosenbloom	&	Larsen	(2003)	
påvisar	att	ett	upplevt	psykiskt	avstånd	finns	i	de	affärsrelationer	där	sättet	att	kommunicera	skiljer	
sig	åt	mellan	parterna.	En	respondent	uppger	att	problem	relaterat	till	 tidsskillnader	kan	få	kunden	
att	ifrågasätta	sin	lojalitet	gentemot	leverantören	då	förseningar	gällande	kontakt	parterna	emellan	
samt	förseningar	av	leveranser	kan	skapa	ett	missnöje	hos	kunden.	

	

En	 del	 av	 lojalitet	 som	 uppfattades	 som	 en	 svårighet	 av	 en	 respondent	 var	 att	 kunder	 från	 vissa	
kulturer	 har	 svårt	 att	 få	 förtroende	 för	 leverantören.	 Detta	menar	 respondenten	 grundar	 sig	 i	 att	
förtroende	inom	deras	kultur	är	något	som	byggs	upp	från	en	tidig	ålder	genom	skola	och	familj	vilket	
gör	 att	 det	 förtroende	 som	 krävs	 för	 att	 individerna	 ska	 kunna	 bli	 lojala	 är	 svårt	 att	 uppnå.	
Respondenten	menade	att	om	de	personer	som	ska	bygga	förtroende	hos	kunden	saknar	erfarenhet	
av	 internationella	 affärsrelationer	 och	 kulturer	 kommer	 de	med	 stor	 sannolikhet	 inte	 lyckas	 bygga	
upp	ett	förtroende	och	lojalitet	hos	kunden.	Detta	nämner	O’Grady	&	Lane	(1996)	som	menar	att	det	
inom	psykiskt	avstånd	 inte	bara	är	de	kulturella	skillnaderna	 i	 sig	som	avgör	hur	väl	det	går	 för	ett	
företag	 att	 röra	 sig	 på	 en	 internationell	 marknad	 utan	 att	 det	 även	 är	 företagets	 förståelse	 för	
skillnader	som	påverkar	företagets	prestationer.	Evans	et	al.	(2000)	menar	även	att	psykiskt	avstånd	
bestäms	av	individers	uppfattning	och	förståelse	för	kulturella	och	affärsmässiga	skillnader.	Det	finns	
därmed	en	stor	problematik	i	att	få	kundernas	förtroende	och	i	slutändan	lojalitet	på	internationella	
marknader.	Detta	kräver	att	de	personer	som	jobbar	med	detta	behöver	ha	goda	kunskaper	om	den	
marknad	de	agerar	på	samt	att	en	förståelse	för	att	det	finns	skillnader	är	av	stor	vikt.	

	
En	 respondent	 ifrågasätter	 om	 lojalitet	 ens	 existerar	 då	 kunden	 enligt	 respondentens	 mening	 är	
beredd	 att	 vara	 illojal	 om	 det	 finns	 en	 annan	 leverantör	 som	 har	 ett	 bättre	 erbjudande	 än	 vad	
kunden	har	idag.	Trygghet	måste	infinna	sig	i	en	relation	för	att	kunderna	ska	uppvisa	lojalitet.	Enligt	
Rowley	&	Dawes	 (2000)	kan	avsaknaden	av	 trygghet	 leda	 till	att	kunden	är	mer	benägen	att	ändra	
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beteende	vid	prisuppgångar	samt	att	vända	sig	till	nya	aktörer	på	marknaden	och	uppvisar	därmed	
ett	illojalt	beteende.	En	respondent	uppgav	att	 lojaliteten	påverkas	av	vilken	kultur	affärsrelationen	
existerar	i	samt	vilken	närvaro	leverantören	kan	ha	i	relationen.	Detta	tas	upp	av	Milan	et	al.	(2015)	
som	belyser	vikten	av	att	varje	enskild	kund	får	sina	behov	tillgodosedda	av	leverantören.		

5.2.1.1  Sammanfattning 

Enligt	 en	 stor	 del	 av	 respondenterna	 återfinns	 flera	 svårigheter	 i	 affärsrelationen	 gällande	 lojalitet	
som	 kan	 kopplas	 till	 bristande	 kommunikation.	 En	 respondent	 uppgav	 att	 det	 ofta	 riskerar	 att	 bli	
missförstånd	 gällande	 kontrakt	 då	 leverantören	 förväntas	 läsa	 mellan	 raderna	 vilket	 kan	 skada	
lojaliteten	mellan	 parterna.	 Johanson	 &	 Vahlne	 (1977)	 lyfter	 fram	 detta	 i	 definitionen	 av	 psykiskt	
avstånd	 där	 de	 menar	 att	 språk	 och	 kultur	 kan	 hindra	 eller	 störa	 informationen	 till	 och	 från	
marknaden.	 En	 annan	 problematik	 gällande	 lojalitet	 som	 även	 den	 kan	 kopplas	 till	
kommunikationssvårigheter	 är	 att	 det	 enligt	 en	 respondent	 är	 svårt	 att	 få	 lojala	 kunder	 från	 vissa	
kulturer.	O’Grady	&	Lane	(1996)	samt	Evans	et	al.	(2000)	lyfter	båda	fram	att	psykiskt	avstånd	har	till	
stor	del	att	göra	med	företagets	förståelse	för	skillnader.	När	det	finns	en	avsaknad	av	förståelse	för	
olika	kulturers	sätt	att	kommunicera	kan	lojalitet	bli	svårt	att	uppnå. 

5.2.2  Kulturella skillnader 

När	en	affärsrelation	befinner	sig	i	ett	tidigt	stadie	menar	en	respondent	att	det	ofta	uppstår	problem	
då	en	relativt	ny	affärsrelation	saknar	den	flexibilitet	som	en	mer	mogen	affärsrelation	har.	I	mogna	
affärsrelationer	 har	 ett	 förtroende	 byggts	 upp	 mellan	 parterna	 och	 en	 lojalitet	 infinner	 sig	 vilket	
saknas	i	en	relation	som	befinner	sig	i	ett	tidigt	stadie.	Det	leder	till	att	leverantören	ofta	ifrågasätts	
då	 det	 finns	 en	 upplevd	 osäkerhet.	 Detta	 kan	 även	 förstärkas	 beroende	 på	 hur	 pass	
osäkerhetsundvikande	 samhälle	 kunderna	 kommer	 ifrån.	 Hofstedes	 (1983)	 kulturella	 dimension	
osäkerhetsundvikande	 förklarar	 att	 individer	 som	 kommer	 från	 samhällen	 med	 lågt	
osäkerhetsundvikande	 är	mer	 benägna	 att	 ta	 risker	 än	 vad	 individer	 som	 kommer	 från	 samhällen	
med	högt	osäkerhetsundvikande	är.	De	är	även	mer	toleranta	mot	ett	beteende	som	skiljer	sig	från	
deras	 egna	 jämfört	 med	 de	 individer	 med	 högre	 osäkerhetsundvikande	 som	 blir	 osäkra	 av	 detta	
(Hofstede,	 1983).	 En	 annan	 problematik	 som	 relaterar	 till	 affärsrelationens	 längd	 är	 enligt	 en	
respondent	 att	många	 tänker	 kortsiktigt	 gällande	 affärsrelationer.	Om	 leverantören	 inte	 bearbetar	
kunden	 även	 mellan	 affärer	 riskerar	 kunden	 att	 gå	 förlorad.	 Enligt	 Wang	 &	 Wu	 (2012)	 har	
affärsrelationens	 längd	 en	 avgörande	 roll	 för	 den	 lojalitet	 kunden	 uppvisar.	 I	 en	 ny	 affärsrelation	
kommer	 kunden	 inte	 uppfatta	 omställningskostnader	 som	 uppkommer	 vid	 ett	 byte	 av	 leverantör	
som	särskilt	stora	vilket	gör	att	de	 lätt	kan	byta	 leverantör.	Detta	belyser	risken	med	att	 inte	vårda	
affärsrelationen	mellan	olika	affärer	då	en	kund	som	är	i	en	affärsrelation	som	pågått	under	en	längre	
tid	kommer	uppfatta	omställningskostnaderna	som	stora	och	onödiga.	Detta	gör	att	kunden	väljer	att	
stanna	kvar	hos	leverantören	vilket	är	det	önskvärda	scenariot.	

	

En	respondent	påpekade	att	ett	stort	problem	som	påverkar	 internationella	affärsrelationer	är	den	
sociala	 kontakten.	 Respondenten	menade	 att	 Sverige	 och	 Skandinavien	 i	 stort	 uppfattas	 av	 andra	
länder	som	dåliga	på	att	dela	med	sig	av	sig	själva	socialt	utanför	arbetet.	Om	en	leverantör	är	mer	
social	ökar	chansen	till	att	kunden	blir	lojal	och	kan	även	leda	till	bättre	avtal.	Enligt	respondenten	ses	
det	sociala	av	många	kulturer	som	en	stor	och	viktig	del	i	en	affärsrelation	och	de	leverantörer	som	
brister	 i	 detta	 riskerar	 att	 få	 illojala	 kunder.	Milan	 et	 al.	 (2015)	 menar	 att	 de	 kunder	 som	 kräver	
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djupare	 kontakt	måste	 få	 det	 av	 leverantören.	 Vidare	 hävdar	 Bardauskaite	 (2014)	 och	 Pitta	 et	 al.	
(2006)	att	kunder	uppvisar	lojalitet	om	det	upplevda	värdet	är	större	än	vad	konkurrenterna	erbjuder	
samt	att	investeringen	i	relationen	är	betydande.	Det	ligger	därmed	en	problematik	i	att	leverantörer	
inte	 har	 en	 förståelse	 för	 vikten	 av	 att	 dela	med	 sig	 socialt	 till	 kunder.	 Enligt	Hofstede	 (1983)	 kan	
relationen	vara	av	olika	stor	vikt	 i	olika	kulturer.	Denna	olikhet	kan	 leda	till	sociala	svårigheter	som	
påverkar	 lojaliteten	negativt.	 Flera	 respondenter	 förklarade	 att	 det	 är	 en	 svår	 balansgång	 gällande	
hur	nära	en	affärsrelation	kan	vara	mellan	en	kund	och	en	leverantör	då	en	relation	som	är	för	nära	
riskerar	 att	 bryta	mot	 internationella	 lagar	 och	 regler.	 Detta	 är	 problem	 som	 orsakas	 av	 att	 olika	
länder	 har	 olika	 lagar	 och	 regler	 som	 de	 båda	 parterna	 måste	 förhålla	 sig	 till	 i	 en	 internationell	
affärsrelation.	 Hofstedes	 (1983)	 kulturella	 dimension	 individualism/kollektivism	 kan	 även	 påverka	
närheten	 parterna	 har	 till	 varandra	 i	 en	 affärsrelation	 då	 individer	 i	 ett	 individualistiskt	 samhälle	
värdesätter	sitt	egenintresse	samt	närmaste	familjemedlemmars	intresse	först	medan	individer	i	ett	
kollektivistiskt	 samhälle	 ser	 till	 en	 hel	 grupps	 intresse.	 I	 de	 situationer	 detta	 skiljer	 sig	 mellan	
parterna	kan	sociala	svårigheter	uppstå.	

	
Enligt	flera	respondenter	är	priset	avgörande	för	den	lojalitet	kunden	uppvisar.	En	respondent	menar	
att	 det	 vanligtvis	 är	 utvecklingsländer	 som	 har	 ett	 kortsiktigt	 perspektiv	 och	 väljer	 den	 leverantör	
som	 har	 lägst	 inköpspris	medan	 de	mer	 utvecklade	 länderna	 väljer	 att	 titta	 på	 totalkostnaden	 för	
affären	 och	 uppvisar	 ett	 långsiktigt	 perspektiv.	 En	 av	 Hofstedes	 kulturella	 dimensioner,	
långsiktighet/kortsiktighet,	 förklarar	 att	 individer	 i	 samhällen	 med	 hög	 långsiktighet	 är	 mer	
framtidsorienterade	 och	 sparsamma	 än	 individer	 i	 kortsiktiga	 samhällen	 (Beugelsdijk	 et	 al.,	 2015).	
Detta	 stödjer	 respondentens	 uppfattning	 av	 att	 mer	 utvecklade	 länder	 ser	 till	 totalkostnaden	 för	
affären	och	inte	enbart	gör	valet	baserat	på	lägsta	inköpspris.	De	uppvisar	ett	sparsamt	beteende	på	
lång	sikt.	Denna	svårighet	kan	skapa	problem	då	det	kan	bli	svårt	att	komma	fram	till	hur	varje	kund	
ska	 behandlas	 eftersom	 kunderna	 kan	 uppvisa	 olika	 typer	 av	 lojalitet.	 Det	 kan	 röra	 sig	 om	 att	 en	
illojal	 kund	 kan	 ha	 köpt	 en	 produkt	 från	 leverantören	 sedan	 tidigare	 men	 på	 grund	 av	 minskat	
intresse	eller	en	negativ	uppfattning	inte	vill	köpa	produkten	igen	(Rowley	et	al.	2000).		

5.2.2.1  Sammanfattning 

Flera	respondenter	uppgav	svårigheter	i	affärsrelationen	gällande	lojalitet	som	kan	kopplas	till	sociala	
svårigheter.	 Enligt	 en	 respondent	 ligger	 en	 stor	 problematik	 i	 att	 Sverige	 och	 Skandinavien	 i	 stort	
uppfattas	som	dåliga	på	att	dela	med	sig	socialt	utanför	arbetet	vilket	kan	skada	lojaliteten.	Vikten	av	
detta	tas	upp	av	Milan	et	al.	(2015)	som	menar	att	kunder	som	kräver	en	djupare	kontakt	måste	få	
det.	Flera	 respondenter	 lyfter	dock	 fram	svårigheter	 i	att	hitta	en	balansgång	gällande	hur	nära	en	
affärsrelation	kan	vara	då	en	relation	som	är	för	nära	riskerar	att	bryta	mot	internationella	lagar	och	
regler.	Detta	leder	till	att	sociala	svårigheter	uppstår	som	kan	hota	lojaliteten. 
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6  Slutsats 
I	detta	kapitel	kommer	resultatet	och	analysen	sammanvävas	med	frågeställningen	för	att	framhäva	
betydelsen	av	utredningen	 (Bryman	&	Bell,	2013).	Studien	ämnade	att	 få	en	ökad	 förståelse	 för	de	
svårigheter	som	finns	i	 internationella	affärsrelationer.	Den	frågeställning	som	ämnades	att	besvara	
var:	
 

• Hur	 kan	 kulturella	 skillnader	 och	 psykiskt	 avstånd	 påverka	 förtroende	 och	 lojalitet	 negativt	
inom	internationella	affärsrelationer	utifrån	ett	leverantörsperspektiv?	 

 
De	 delar	 som	 genom	 studien	 framgick	 som	 de	mest	 centrala	 är	 kommunikationssvårigheter	 samt	
sociala	 svårigheter.	 Svårigheterna	 bedöms	 vara	 rötterna	 till	 de	 upplevda	 svårigheterna	 av	
internationella	 affärsrelationer	 utifrån	 ett	 leverantörsperspektiv	 och	 alla	 de	 svårigheter	 som	
framkommit	 av	 denna	 studie	 kan	 kopplas	 till	 dessa	 huvudgrupper.	 Dessa	 svårigheter,	 som	
analyserades	genom	den	konceptuella	modellen,	visar	hur	psykiskt	avstånd	och	kulturella	skillnader	
påverkar	förtroende	och	lojalitet	negativt	utifrån	ett	leverantörsperspektiv.	Genom	detta	presenterar	
denna	studie	ett	teoretiskt	bidrag	till	en	kontext	som	är	relativt	outforskad.  

6.1 Kommunikationssvårigheter 

Kommunikationssvårigheter	 påverkar	 många	 olika	 aspekter	 av	 relationen	 vilket	 gör	 att	 den	 berör	
både	 förtroende	 och	 lojalitet	 utifrån	 ett	 leverantörsperspektiv.	 När	 det	 sker	 missar	 i	
kommunikationen	 på	 grund	 av	 psykiskt	 avstånd	 blir	 affärsrelationen	 oklar	men	 även	 en	 känsla	 av	
osäkerhet	 infinner	sig	vilket	kan	påverka	 förtroendet	negativt.	När	parterna	ska	kommunicera	med	
varandra	kan	flera	nyanser	av	språkförväxlingen	förvinna	vilket	medför	att	leverantören	och	kunden	
har	svårt	att	förstå	varandra.	Detta	har	sin	rot	i	att	ett	psykiskt	avstånd	infinner	sig	mellan	parterna	
vilket	 skapar	 en	 osäkerhet	 i	 affärsrelationen.	 Många	 kunder	 förväntar	 sig	 att	 få	 mer	 än	 vad	
kontraktet	omfattar	vilket	har	sin	 förklaring	 i	psykiskt	avstånd.	Leverantören	förväntas	“läsa	mellan	
raderna”	 vilket	 skapar	missförstånd	 och	 kan	 leda	 till	 att	 relationen	 och	 den	 uppbyggda	 lojaliteten	
skadas.	 Problem	 som	 grundar	 sig	 i	 kommunikationen	 mellan	 parterna	 vilket	 orsakar	 missförstånd	
gällande	 bland	 annat	 kontrakt	 kan	 vara	 förödande	 för	 affärsrelationen	 och	 påverka	 den	 lojalitet	
kunderna	uppvisar	negativt.	Dessa	kommunikationssvårigheter	kan	orsakas	av	bland	annat	psykiskt	
avstånd.		

6.2  Sociala svårigheter 

I	många	kulturer	är	det	sociala	en	stor	och	avgörande	del	 för	affärsrelationen	 i	 sin	helhet	men	det	
kan	även	vara	svårigheter	att	hantera	detta	för	leverantören	då	det	måste	infinnas	en	balans	mellan	
den	privata	relationen	och	affärsrelationen.	För	att	skapa	förtroende	i	en	internationell	affärsrelation	
kräver	de	flesta	kunder	en	mer	formell	relation	än	vad	leverantören	är	van	vid	på	grund	av	kulturella	
skillnader.	Denna	relation	går	sedan	över	till	vad	som	kan	uppfattas	som	en	vänskaplig	relation	vilket	
kan	vara	en	svår	balansgång	för	leverantören	att	hantera.	Detta	påverkar	även	den	lojalitet	kunden	
uppvisar	då	förtroende	leder	fram	till	lojalitet.	En	leverantör	som	brister	i	att	dela	med	sig	av	sig	själv	
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socialt	riskerar	att	få	 illojala	kunder	och	kan	även	ha	svårigheter	 i	att	förhandla	fram	bra	avtal	med	
kunden	då	de	inte	har	något	socialt	band	till	varandra.	Denna	sociala	svårighet	kan	orsakas	av	att	det	
finns	 upplevda	 kulturella	 skillnader	 mellan	 parterna.	 I	 denna	 studie	 har	 det	 framkommit	 att	
Hofstedes	dimensioner	maktdistans	och	tillfredsställelse/återhållsamhet	inte	kan	appliceras	inom	de	
sociala	svårigheterna	gällande	lojalitet.	

6.3  Förslag till framtida forskning 

Under	studiens	gång	har	framtida	forskningsområden	identifierats	vilket	kan	hjälpa	till	att	skapa	en	
djupare	förståelse	för	området	som	helhet.	Det	har	framkommit	att	Hofstedes	kulturella	dimensioner	
maktdistans	och	tillfredsställelse/återhållsamhet	inte	återfinns	i	sociala	svårigheter	gällande	lojalitet	
vilket	 gör	 att	 det	 inte	 finns	 någon	 uppenbar	 koppling	 mellan	 dessa	 och	 det	 behöver	 därmed	
undersökas	 vidare.	 Ett	 annat	 potentiellt	 forskningsområde	 är	 att	 undersöka	 begrepp	 gällande	
affärsrelationer	utöver	de	som	behandlats	 i	denna	studie	för	att	täcka	det	upplevda	kunskapsgapet	
som	Abosag	et	al.	(2016)	lyfter	fram.	 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
1.	Vilken	erfarenhet	har	du	utav	internationella	affärsrelationer?		
	

2.	Hur	uppfattar	du	att	det	är	att	arbeta	med	internationella	affärsrelationer?	
 

3.	Upplever	du	att	det	finns	svårigheter	med	internationella	affärsrelationer?	 

Vilka	typer	av	svårigheter	är	det?	Kan	du	ge	några	exempel?	 
 

4.	Har	du	upplevt	att	någon	affärsrelation	blivit	avbruten?		
Vad	hände	där?	Exemplifiera	gärna. 
 

5.	Har	du	någon	gång	upplevt	osäkerhet	i	internationella	affärsrelationer?	 

Varför?	Ge	gärna	exempel. 
 

6.	Upplever	du	att	det	finns	någon	problematik	med	osäkerhet	i	internationella	affärsrelationer? 

Märks	detta	på	något	sätt	i	er	affärsrelation? 

 

7.	Har	du	någon	gång	upplevt	en	känsla	av	otrygghet	i	internationella	affärsrelationer?	 

Varför?	Ge	gärna	exempel. 
 

8.	Upplever	du	att	det	finns	någon	problematik	med	trygghet	i	internationella	affärsrelationer? 

Märks	detta	på	något	sätt	i	er	affärsrelation? 

 
9.	Om	du	kan	sammanfatta;	vad	anser	du	är	de	huvudsakliga	orsakerna	till	att	svårigheter	kan	
uppkomma	inom	internationella	affärsrelationer? 


