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Sammanfattning
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Vi vill identifiera det gap som utgörs av de förväntningar vi har på
brasiliansk / svensk kultur med den självbild dessa individer har
som omfattas av den aktuella kulturen. Vi menar att detta gap
skapar en problematik för affärer över gränserna. Läsaren görs
därför medveten av de aspekter som påverkar våra
förväntningar och vår självbild, och hur detta kan användas för att
förklara kulturskillnader.

Metod:

Vi använder Hofstedes fem kulturdimensioner för att identifiera de
kulturella faktorer som påverkar olika kulturer och relevant teori
avseende förväntningar och självbild.
Datainsamlingen utgörs av en kvantitativ enkätundersökning med
vissa kvalitativa inslag och är av semistrukturerad karaktär, medan
de sekundära källorna består av arkivmaterial innehållandes
vetenskapliga artiklar och annan relevant litteratur.

Slutsatser:

Kulturella skillnader är, tillsammans med byråkrati, den främsta
orsaken till problem kring internationalisering. Brasilien utgör en
viktig handelspartner för Sverige och svenska företag och
investeringsmässigt utgör landet en ekonomisk potential. Vi som
författare har kommit fram till att det gap våra förväntningar
jämfört med vår självbild utgör i kulturella
aspekter utgör en parameter att räkna med i affärsrelationer
länderna emellan.
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Purpose:

We want to identify the gap that consists of the expectations
we have of Brazilian / Swedish culture with the self-image of these
individuals included in the culture of question. This gap, we
believe, creates a problem for business across borders. The reader
is therefore made aware of the issues that affect our expectations
and our self-image, and how this can be used to explain cultural
differences.

Method:

We use Hofstedes five cultural dimensions to identify the cultural
factors that influence different cultures, and relevant theory
concerning expectations and self-image.
The collected data consists of a quantitative survey with certain
qualitative elements and are of semi-structured nature, while
secondary sources consists of archived material containing
scientific articles and other relevant literature.

Results:

Cultural differences, together with bureaucracy, are the main
causes of problems regarding internationalization. Brazil is an
important trading partner for Sweden and Swedish companies.
Investment-wise the country has big economic potential. We as
writers have concluded that the gap our expectations compared to
our self-image is in the cultural aspects a parameter to count
with in the business relations between the two countries.
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1. Bakgrund och problemområde
”Västeuropa och däribland Sverige måste, för att inte stagnera, se sig om efter nya
marknader utomlands. Samtidigt vill länder som Brasilien, där den ekonomiska
farten ännu inte saktat in i samma omfattning efter den ekonomiska krisen 2008,
hitta nya samarbetspartners. Detta gör att det ställs höga krav på relationer över
gränser och förståelse för den komplexa blandning av företagsnationaliteter som
bildas (Exportrådet 1, 2013)”.

1.1 Inledning
Vi lever i en global ålder där tekniken har fört oss alla närmare varandra. Detta innebär att
människor från olika kulturer arbetar tillsammans och kommunicerar mer och mer.
Det är spännande, men det kan också vara frustrerande och förenat med osäkerhet. Hur
förhåller man sig till någon från en annan kultur? Vad bör man säga, eller inte säga, för att
starta en konversation? Finns det kulturella tabun som man måste vara medveten om?
Att skapa kontakter med människor från hela världen är bara en dimension utav den kulturella
mångfalden. Man behöver också motivera människor, strukturera projekt och utveckla
strategier.
Hur kan vi förstå kulturella skillnader? Är vi förpassade till att lära av våra misstag, eller finns
det allmänna riktlinjer att följa? Psykologen och kulturantropologen Dr Geert Hofstede ställde
sig själv denna fråga under 1970-talet. Vad som framkommit efter ett decennium av forskning
och tusentals intervjuer är en modell för kulturella dimensioner som har blivit en
internationellt erkänd standard. Med tillgång till personer som arbetade för samma
organisation i över 40 länder i världen samlade Hofstede in kulturella uppgifter och
analyserade sedan sina resultat. Han identifierade initialt fyra distinkta kulturella dimensioner
som tjänade till att skilja en kultur från en annan. Senare tillade han en femte dimension, och
det är så modellen ser ut idag. Han undersökte varje land med hjälp av en skala från 0 till 100
för varje dimension. Ju högre poäng, desto mer framträdande var dimensionen i samhället
(Mindtools 2013).
Vår självbild, hur vi uppfattar oss själva, präglas i stor utsträckning av den kultur vi är
uppväxta i, och är ofta en reflektion av hur omvärlden ser på oss. Män skall prestera väl
ekonomiskt och sexuellt för att för att leva upp till bilden av mannen. Kvinnor skall se bra ut,
göra karriär, ha ett vackert hem och vara en god hustru och mor, menar sociologiprofessorn
Berverly Skeggs. Hon anser också att kvinnor har en tendens att bry sig mera om vad andra
tycker än vad män gör (SVD 2005).
Skyrms (refererad i Winter 1994) menar att man drar slutsatser utöver det man med säkerhet
vet och på så sätt skapar förväntningar, det som kallas induktion. Dessa förväntningar
kommer sedan att styra vad man vill veta. Vi har ett intresse av att saker blir som vi förväntar
oss och skapar på så sätt en hypotes som styr vad vi ser. Om sedan omvärlden inte uppför sig
som vi förväntar oss kan vi ha svårt att reparera vår världsbild. Förväntningarna verkar i två
riktningar: de styr dels våra sinnesintryck och förnimmelser, så att vi på induktiv väg skapar
en hypotes som styr vad vi ser i fortsättningen. Dels återverkar de så att vi hellre förändrar
världen än att ge upp några av våra grundläggande förväntningar. Förväntningar är krav och
anspråk - de grundläggande momenten i affärsuppgörelser (Winter 1994).
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Nationalekonomi omfattar bland annat transfereringar mellan privatpersoner, företag,
offentlig sektor och utrikeshandel. Dessa parter försöker minimera kostnaden för
transfereringar och maximera nyttan. Relationen mellan dessa regleras i utbud och
efterfrågan. I öppna ekonomier berörs alla företag på något sätt av handeln med utländska
bolag, och denna avspeglas konkret i, till exempel, valutatransfereringar, leveranser och
transportkostnader. En viktig kunskap här är att förstå beslutsfattande och hur motpart agerar i
olika affärsrelaterade situationer. I affärer mellan olika länder föreligger kulturella
förväntningar i större eller mindre utsträckning, och i varje transferering finns en relation som
påverkas av förväntningar. Samtidigt kostar internationella affärer mycket tid, pengar och är
riskfyllda (EDU 2013).
EIU har gjort en global undersökning som berör hinder i kommunikation och kultur länder
emellan. Två av dessa frågor berör ämnesvalet: ”enligt din kännedom, har missförstånd eller
kommunikationsproblem någonsin försvårat viktiga gränsöverskridande transaktioner”? Här
svarade 49 procent ja. Kommunikationen över landgränser verkar alltså vara ett stort problem,
enligt varannan respondent. Andra frågan löd: ”vilket av följande är den mest sannolika
orsaken till missförstånd i gränsöverskridande kommunikation inom ditt företag”? Här
svarade 51 procent att det var skillnader i kulturella traditioner och 49 procent olika normer
för arbetsplatsbeteende. Varannan person tycker alltså att kulturella skillnader är orsaken till
kommunikationsproblem över landgränser. De två länder som angav störst andel missförstånd
med anledning av kommunikationsproblem, och som resulterat i ekonomiska förluster, är
Brasilien och Kina (2012).
Brasilien är Latinamerikas största ekonomi och är intressant i utländska investerares allt
öppnare ögon för området. Landet har under de senaste tjugo åren haft god ekonomisk tillväxt
och är en viktig handelspartner för Sverige som tillhör de tio största investerarna i landet. Man
har uppnått makroekonomisk stabilitet och genomförandet av flera reformer ger större delen
av befolkningen tillgång till den ekonomiska utvecklingen. Hinder består av bristfällig
infrastruktur och ett fortsatt stort lånebehov, men det är i infrastruktur och logistiksystem som
utländska investeringar hamnar i stor utsträckning och här påverkar kulturella skillnader
mellan Sverige och Brasilien affärsrelationerna.
Brasilien har också ett stort utbyte tillsammans med övriga tillväxtländer i BRIC (Ryssland,
Indien och Kina) och utgör tillsammans de fyra kommande stornationerna i
(Exportkreditnämnden 2012).
Det är, enligt konsultföretaget Grand Thornton, i bland annat Brasilien som man hittar störst
optimism i världen hos företag om hur de ser på det kommande året 2013. Nationen står i
världens fokus då först fotbolls VM 2014 arrangeras i Rio de Janeiro och sedan OS 2016 i
samma stad. Efter OS i London 2012 visar en undersökning gjord av brittiska BT, att de
företag som rapporterat tillväxt i snitt har ökat sina intäkter med 14 procent under 2012.
Effekten av OS förväntas hålla i sig till 2015 (Etablering utomlands 2012).
Den svenska företagsnärvaron i landet är stor; cirka 220 svenska och svenskrelaterade företag
med totalt cirka 50 000 anställda och en omsättning på cirka 30 miljarder svenska kronor per
år. Sao Paolo är med sina 21 miljoner invånare näst störst i världen efter Tokyo och huserar
omkring 200 svenska företag, främst representerade inom industrisektorn. Detta innebär att
staden tillsammans med Göteborg utgör Sveriges största industristäder. Företag som
representerar Sverige är bland annat Scania, som idag har 25 procent av lastbilsmarknaden,
Trelleborg Automotive, Ericsson, Sandvik och SKF. Näst största industriklustret ligger i
Curitiba, södra Brasilien med ca 3,2 miljoner invånare. Här huserar bolag som Volvo med
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cirka 2900 anställda och ett innehav av lastbilsmarknaden på cirka 20 procent (Etablering
utomlands 2012).

1.2 Problemdiskussion och syfte
Affärsrelationer är just relationer. Personkemi, värderingar, sättet att tala, kroppsspråk och det
sociala smörjmedlet. Allt påverkar hur väl man kommer överens vilket i sin tur i hög grad
påverkar utfallet i affärsuppgörelser.
Att etablera ett företag i ett annat land kräver förståelse och respekt för skillnader i
affärskulturen. Uppfattningar om tid, ledarskap, plikt, ansvar, projektarbete och förändringar
är skilda i olika hög grad i olika länder. Men det är inte bara skillnader i affärskulturen man
behöver vara medveten om. Det kräver också förståelse för hela kulturen; livsrytm, klädsel,
mat, hälsningsritualer, känslouttryck, graden av fysisk kontakt och personligt utrymme.
Språk är en av barriärerna där inte bara talet utan uppfattningen av vad som sägs
(brasilianarna har ett livligt kroppsspråk och fokuserar ibland mer på detta än vad som sägs)
ofta leder till missuppfattningar (svenskarna har ett minimalt kroppsspråk). Missförstånd som
sker på grund av kulturella olikheter är enligt EIU:s rapport (2012) det största hindret för
samarbete över gränser.
Vi bygger upp vår representation av omvärlden och framtiden med hjälp av delvis felaktiga
slutsatser. När vår världsbild skakas om vill vi gärna påverka världen så att den ser ut som vi
vill. Vi vill visa på relevansen av de, delvis felaktiga, förväntningar vi som individer har på
olika kulturer - svenskar på den brasilianska kulturen och brasilianare på den svenska.
Samtidigt präglas vår självbild, hur vi uppfattar oss själva, i stor utsträckning av den kultur vi
är uppväxta i, och är ofta en reflektion av hur omvärlden ser på oss.
Våra förväntningar stämmer inte nödvändigtvis med verkligheten. Här är kulturförståelse och
förståelse för människans beteende och inlärning av största vikt, speciellt vid affärsrelationer
över landgränser, där felaktiga beslut tagna på grund av feluppfattningar eller felaktig
information, kan får stora konsekvenser. Med Sao Paulo som en av Sveriges största och
viktigaste industristad är Brasilien och brasiliansk kultur viktig att som svensk förstå för att
kunna genomföra affärer där.
Vårt syfte är att identifiera gapet mellan våra förväntningar och vår självbild och på så sätt
undersöka de kulturella skillnader som finns mellan Sverige och Brasilien. Vi använder oss av
Hofstedes fem kulturdimensioner samt relevant teori för begreppen självbild och
förväntningar för att genomföra detta. Avslutningsvis jämför vi vår studie med Hofstedes
undersökning.
Vi anser detta vara en intressant vinkling av ämnesvalet att undersöka då vår undersökning
ger insikt i den problematik som kulturella skillnader utgör i affärssammanhang på annat vis
än tidigare studier. Denna lucka, anser vi, består av felaktig information som skapar en
problematik över gränserna som kan leda till att felaktiga beslut tas. Felaktiga beslut som tas
kan få förödande ekonomiska konsekvenser för företag och även hela nationer. Vår studie
synliggör och aktualiserar denna lucka och går mer på djupet än vad tidigare kulturella
analyser på området gjort.
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Ett aktuellt exempel på förödande affärsbeslut (juli 2013) är svenska statliga energibolaget
Vattenfalls brakförlust, där en affär då Vattenfall köpte upp Holländska Nuon, blev alldeles
för dyrt. Man har i efterhand erkänt att det var för högt värderat - Nuon har de senaste fyra
åren gått med 15 miljarder kronor i förlust. På grund av denna affär tvingas Vattenfall nu (juli
2013) att skriva ner sina tillgångar med 30 miljarder, av skattebetalarnas pengar, och avskeda
2500 personer (SVT 2013). 30 miljarder motsvarar ungefär kostnaden för
infrastruktursatsningen Västsvenska paketet som sträcker sig från 2011-2028. Här ingår bland
annat en ny tågtunnel under Göteborg, ny vägtunnel och en ny bro över Göta älv och mycket
mer (Region Halland 2012).
Beslut som dessa beror troligtvis på inkompetens och felaktig information. Vattenfalls ledning
hade tveklöst andra förväntningar på affären än vad som visade sig vara sant. Säkerligen har
skillnader i affärskultur mellan Sverige och Holland även spelat en roll i detta.

1.3 Hypotes
Vi bygger upp vår representation av omvärlden och framtiden med hjälp av delvis felaktiga
slutsatser. Det finns ett gap mellan våra förväntningar och vår självbild. Detta gap består av
felaktig information och skapar en problematik för affärsrelationer över gränserna. Vi avser
att identifiera detta gap och på så sätt undersöka de olika kulturella skillnader som finns
mellan Sverige och Brasilien.

1.4 Problemformulering
•
•
•

Hur väl stämmer svenskarnas förväntning på brasilianarnas självbild överens med
brasilianarnas egen självbild?
Hur väl stämmer brasilianarnas förväntning på svenskarnas självbild överens med
svenskarnas egen självbild?
Hur förhåller sig ovanstående till befintlig teori och kunskap avseende svensk
respektive brasiliansk kultur och affärskultur?

1.5 Disposition
I följande avsnitt presenteras uppsatsens metodkapitel. Det beskriver och motiverar
metodvalet, vår kvantitativa enkätundersökning och vårt val av respondenter. Sedan följer den
teoretiska referensramen varvat med befintlig och relevant kunskap för vår studie om
Brasiliens respektive Sveriges kultur, presenterad genom Hofstedes kulturella dimensioner.
Detta för att ge läsaren intressantare och mer lättillgänglig läsning. Därefter följer
presentationen av vårt undersökningsmaterial som jämförs med befintlig och relevant kunskap
för ämnet. Empirin är integrerad med analysen för att läsaren enklare skall kunna följa vårt
arbete. Därefter kommer våra slutsatser och förslag till fortsatt läsning. Avslutningsvis finner
ni källförteckningen och bilagor. Bilagorna omfattar enkätsvaren i sin helhet inklusive
presentation av respondenterna. Här hittar ni också Hofstedes enkät som han använt i sin
undersökning.
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2. Metod
Metod härstammar från grekiskan (méthodos) och skall spegla hur man går till väga.
Man skiljer på metoden för undersökningen och ämnets metoder, enligt Jörgensen (2008).
Först presenterar vi metoden för undersökningen, sedan motiveringar till ämnesvalet följt av
ämnets metoder.

2.1 Uppsatsens undersökningsmetod
Modell över uppsatsens undersökningsmetod

Figur 1: Uppsatsens undersökningsmetod (egen bearbetning)

Uppsatsens tillvägagångssätt är det samlade tillvägagångssättet i hela uppsatsen. Den skall
beskriva hur man kommer från problemformulering till slutsats (Jörgensen 2008).
Vi undersöker först de två ländernas kultur och affärskultur indelat under Hofstedes fem
kulturdimensioner för att skillnader mellan de två kulturerna lättare skall kunna identifieras.
Sedan diskuteras självbild och förväntningar i ett eget avsnitt vilket leder vidare till vår
enkätundersökning, baserat på Hofstedes fem kulturdimensioner.
I analys och slutsats diskuteras vår enkätundersökning: förväntningar på svensk/brasiliansk
kultur kontra svensk/brasiliansk självbild jämförs och kommenteras. Här kommenteras även
skillnader i svensk/ brasiliansk kultur och affärskultur. Sedan jämförs och kommenteras vår
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undersökning med Hofstedes undersökning. Slutligen drar vi våra slutsatser utifrån vår
frågeställning, analys, teori, empiri och befintlig kunskap på området som vi tagit upp i vår
uppsats.

2.2 Val av ämne
Redan i inledningen av våra diskussioner kom vi ganska omgående in på att fokusera vårt
arbete på internationella relationer med en socio-ekonomisk inriktning. Vårt tidigare
uppsatsarbete (Lander, Törnwall, Lucic 2011) som berört korruptionen i Brasilien kom upp
och det föll sig naturligt att fortsätta arbeta med denna världsdel. Detta då vi båda har
anknytning till landet och kan tänka oss att i framtiden arbeta i bolag som verkar där.
Att Brasilien förespås en ekonomiskt stegrande framtid (idag sjätte största ekonomin i
världen) i den konjunktur vi befinner oss i gör ämnet mer intressant. Sao Paolo är med sina 21
miljoner invånare i storstadsområdet näst störst i världen efter Tokyo och huserar omkring
220 svenska företag som i sin tur sysselsätter omkring 50 000 människor. Detta gör att man
slåss om förstaplatsen som Sveriges största industristad tillsammans med Göteborg.
Vi har studerat två uppsatser från Mälardalens Högskola: ”Svenska företagsetableringar i
Brasilien” (Bjurshagen, Rauofi, Lindevall) och ”Kulturella skillnader vid svensk-brasilianska
affärsförbindelser vid svensk-brasilianska affärsförbindelser – en kulturmanual” (Grandin,
Iredahl, Lübeck). Den förstnämnda behandlar det svenska företaget Atlas Copcos
internationaliseringsprocess i Brasilien. Slutsatsen är här att inflation, valuta, byråkrati och
språk tillsammans med kulturella skillnader utgör de största hindren vid etablering i landet.
Uppsatsen tar således ett helhetsperspektiv på internationaliseringsprocessen och de kulturella
skillnaderna undersöks inte ingående utan omnämns endast. I den andra uppsatsen tar man
upp ”kulturkrockssituationer” och hur man som svensk i sin kontakt med Brasilien kan
bemöta dessa.
Vi undersöker istället den brasilianska självbilden med hur svenskar, med brasiliansk
erfarenhet, tror att brasilianare uppfattar sig själva, och vice versa. Detta anser vi vara en
intressant vinkling av ämnesvalet då denna lucka, enligt vår hypotes, grundar sig på felaktig
information som skapar en problematik över gränserna som kan leda till att felaktiga beslut
tas. Felaktiga beslut kan få förödande ekonomiska konsekvenser för företag och även för hela
nationer. Vår studie synliggör och aktualiserar denna lucka och går mer på djupet än vad
tidigare kulturella analyser på området gjort.

2.3 Datainsamling och validitet/ reliabilitet
Primära källor betecknar ursprungligt material. Källor nära knutna till händelsen, upptäckten
eller fenomenet som studeras och till samma tidsperiod. Det är ofta den första publiceringen
som handlar om händelsen eller upptäckten och kan innehålla nytt tänkande, nya upptäckter
eller ny information. Sekundära källor bygger på primära källor och utvecklar, kommenterar
eller kritiserar det ursprungliga materialet. Dessa källor ligger således längre från den
ursprungliga studerade företeelsen (Bryman 2011). Vi har i vår uppsats fundamentalt använt
oss av primära källor och endast i undantagsfall av sekundära källor.
En annan indelning är primär och sekundärdata. Denna indelning är kopplad till utredaren
eller forskaren och inte till källornas egenskaper i förhållande till fenomenet som undersöks.
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Primärdata är information som utredaren själv samlar in. Informationen kan komma från
exempelvis intervjuer, observationer eller enkäter. Vad forskaren bör tänka på här är vem som
intervjuas och hur relevant information de besitter i ämnet är. Aspekter såsom sekretess,
kunskapsbas och position påverkar svaren (Rienecker & Jørgensen, 2008). Vår primärdata
består av kvantitativa enkäter med personer från både Sverige och Brasilien som har
affärsförbindelser med personer från varandras länder i någon form.
Sekundärdata är redan existerande uppgifter som samlats in av annan utredare, forskare eller
journalist. Dessa kan vara till hjälp exempelvis då man vill påvisa att delar eller hela
utredningsproblemet redan är löst, då man vill formulera utredningsproblem och hitta
”poänger” värda att utreda eller se hur andra undersökningar analyserat data och då hitta
fördelar och nackdelar med olika kvalitativa och kvantitativa analysmetoder (Bryman, 2011).
Vetenskapliga artiklar, litteratur och tidskrifter som insamlats och bearbetats/ analyserats av
annan än uppsatsskrivaren, utgör vår sekundärdata.
Tillförlitligheten på de teoretiska källorna som använts anses hög då vi i största möjliga mån
använt data med hög citeringsfrekvens och så aktuellt publiceringsdatum som möjligt. Vi har
primärt använt databaserna Google Scholar och Business Source Complete, samt stads- och
ekonomiska biblioteken i Göteborg och Malmö. Den litteratur som använts är kritiskt granskat
material författade av meriterade forskare, bland annat Trompenaars och Hofstede.
De sökord som användes var huvudsakligen förväntningar, affärskultur, självbild,
kulturskillnader, affärsrelationer, Hofstede, Trompenaars och dess engelska motsvarigheter.
Av de källor som översatts från engelska finns alltid risk för felöversättningar. För att
förebygga detta användes alltid uppslagsverk, och vid oklarheter rådfrågade alltid författarna
varandra och andra engelskkunniga i deras närhet.
Vid vår litteratursökning påträffades en kulturstudie gjord av den nederländske psykologen
och kulturantropologen Gert Hofstede på flera håll. Studien redogör för hur vårt ursprung
begränsar vårt tankesätt, hur vi känner och handlar, visar de skillnader som finns mellan olika
nationella kulturer och är baserad på forskning i sjuttio länder i över trettio år. Vi påträffade
även en liknande studie gjord av en annan nederländsk psykolog, Fons Trompenaars. Vi avsåg
först att använda hans modell för att göra vår undersökning mer unik, men efter diskussioner
med vår handledare tog vi till slut Hofstedes modell, då den är mer citerad och fler
replikationer på andra studier gjorts på dennes arbete. Syftet med att använda Hofstedes
modell i vår uppsats är att lättare kunna identifiera kulturskillnader och på så sätt identifiera
den lucka som förväntningar och självbild utgör på kulturer, samt jämföra vår undersökning
med Hofstedes.
Det viktigaste i en enkätundersökning är att mäta det som avses. Genom att ställa tydligt
formulerade frågor så att dessa förstås rätt av respondenterna säkerställes både inre och yttre
validitet. Metoden är tids- och kostnadseffektiv jämfört med kvalitativa intervjuer och urvalet
är brett med snabb åtkomst. Nackdelen är svårigheten att avgöra vilken kunskap som är mest
relevant och vetenskapligt riktig (Rienecker & Jørgensen 2008).
Vi har gjort en kvantitativ enkätundersökning, med vissa kvalitativa inslag, då målet har varit
att underlaget skall kunna redovisas statistiskt i diagramform. Dock inte för att statistiskt
kunna säkerställa undersökningen, då antalet respondenter är för lågt. Vår tolkning är istället
generaliserande. Den kvantitativa metoden är förhållandevis oflexibel då ingen möjlighet ges
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till att ställa följdfrågor eller avläsa respondentens kroppsspråk eller ansiktsuttryck. I den
kvalitativa metoden krävs mycket information från få respondenter och används där en
djupare förståelse för det fenomen som undersöks önskas (Rienecker & Jørgensen 2008). Vårt
syfte är att identifiera och aktualisera gapet mellan förväntningar och självbild på de två
kulturerna. Den framtida undersökning som skulle ägna sig åt att gå mer på djupet gällande
vad detta gap skulle ge för konsekvenser kunde då möjligtvis använda sig av en kvalitativ
undersökning.
Den största fördelen med vårt metodval, kvantitativ enkätundersökning, är att den liknar
Hofstedes undersökning, vilket gör det enkelt att jämföra med dennes undersökning. En annan
fördel i vårt fall är att sättet är tidseffektivt - respondenterna kan göra undersökningen utan
tidspress och även lägga till egna reflektioner om de vill.
Nackdelar som att vi inte kunnat påverka eller avläsa respondenterna finns att beakta precis
som att vi inte kan veta hur de uppfattat frågeställningarna. Vi har delat in våra frågor genom
Hofstedes fem dimensioner under rubriker (till exempel maktdistans, maskulinitet gentemot
femininitet) för att förtydliga för respondenterna och ge en bättre förståelse för frågornas
innebörd. Detta kan å andra sidan vara ledande för respondenternas svar.
En nackdel med enkäter kan vara att frågorna ges korta svar med ett innehåll som är svagt då
följdfrågor inte kan ställas. En annan nackdel kan vara att det blir låg svarsfrekvens då
respondenterna prioriterar bort enkätundersökningar i brist på tid (Wiedersheim P, & Ericsson
1993).
I valet mellan två metodansatser valde vi att arbeta huvudsakligen deduktivt, för att kunna dra
slutsatser utifrån vår hypotes. Den deduktiva metoden innebär att logik och rationalitet styr
verklighetsuppfattningen (som i sig inte behöver vara sann). Den motsatta metoden, den
induktiva, innebär att verkligheten observeras på så sätt att den egna insikten blir verklighet man drar generella slutsatser utifrån enskilda fall (Bryman 2011).
Vi har använt en konklusiv/ kausal ansats som syftar till att samla in information där
orsaksförhållanden och relationsförhållanden beskrivs. Undersökningsformen är lämplig att
använda när målet med undersökningen är förståelse för variabler som har en orsakseffekt till
en händelse, och där denna förståelse av sammanhang, och betydelsen för det antagna, främst
görs genom enkäter.

2.4 Enkätfrågor och val av respondenter
Fyra brasilianare med svensk erfarenhet respektive fem svenskar med brasiliansk erfarenhet
svarade på 20 frågor om Hofstedes fem kulturella dimensioner. Båda könen finns
representerade med två kvinnor och två män från Brasilien samt två kvinnor och tre män från
Sverige. Respondenternas bakgrund är av skiftande erfarenhet och ifrån olika
kompetensområden.
Brasilianarna med svensk erfarenhet fick, på en tiogradig skala (0= stämmer inte alls, 10=
stämmer helt och hållet), sätta en siffra på ”skulle säga att vi brasilianare upplever oss som”
respektive ”skulle säga att en person från Sverige upplever sig som”.
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Svenskarna med brasiliansk erfarenhet fick, på samma skala, sätta en siffra på ”skulle säga att
vi svenskar upplever oss som” respektive ”skulle säga att en brasilianare upplever sig som”.
Sedan jämfördes brasilianarnas förväntan om svenskarnas självbild med svenskarnas verkliga
självbild, och vice versa.
När diagrammen nedan studeras bör läsaren ha i åtanke att när vi uttrycker oss i diagrammen
som ”brasiliansk förväntan av svensk självbild” och vice versa, kan vi inte vara helt säkra på
att det verkligen är detta vi har data om. Det kan även vara så att vi har data om ”brasiliansk
förväntan av svenskhet”, och vice versa.
Svenskhet kan betyda olika saker för olika individer, enligt en artikel i Svenska Dagbladet
(2013) av Qaisar, Mahmood Qasiar, författare till boken ”Jakten på svenskheten”. Det är inte
helt enkelt att definiera svenskhet men det omfattar byråkratiska ämnen såsom
föräldrapenning och offentlighetsprincipen såväl som traditioner, gemensamma värdegrunder
och medborgarskapskänsla. Den går inte att greppa, den är flyktig och föränderlig (SVD
2013). Wiktionary definierar begreppet som ”det sätt att vara, tänka och agera på som är
typiskt för svenskar, särskilt med avseende på kultur och traditioner” (Wiktionary 2012)
Frågan här är hur detta skiljer sig från den svenska självbilden? I en artikel på SVT debatt
skriver reporter Emauel Sidea om den svenska självbilden och diskuterar Jantelagen, ”landet
lagom”, rasism, jobbpolitik och andra svenska samhällsämnen som förenar oss svenskar (SVT
2013). Vår slutsats är här att det spelar mindre roll för vår konklusion huruvida vi har data om
svenskars självbild eller svenskhet, då dessa två begrepp anses snarlika varandra.
Vi menar att brasilianarnas svar på hur de upplever sig själva kan uppfattas som deras
självbild. När vi sedan frågar svenskarna hur de tror att brasilianare uppfattar sig själv är detta
faktiskt hur de tror att brasilianare uppfattar sig själva. Detta blir då ett antagande eller en
”svensk förväntan”, på brasilianarnas självbild (eller möjligtvis på ”brasilianskhet”). På så sätt
är vår empiri ett uttryck för svensk respektive brasiliansk förväntan på svensk respektive
brasiliansk självbild.
Att svara på hur man tror sitt hemlands människor uppfattar sig själva är att svara på sin
samlade erfarenhet av sina möten med dessa människor i förhållande till hur man ser på resten
av världen och dess befolkning, det vill säga hur man tror att dessa människor uppfattar sig
själva. Att låta ett fåtal respondenter svara för ett helt folk kan naturligtvis vara vanskligt - för
att säkert kunna svara på detta borde man troligtvis fråga varenda människa i dessa två länder,
men dessa fåtal respondenter bör vara tillräckligt för att ge indikativa slutsatser.
Det kan också vara relativt komplext att svara på hur man tror att ett helt folk uppfattar sig
själva, och detta blir naturligtvis i praktiken generaliseringar. Dock verkade inte våra
respondenter ha några problem att förstå vår enkät, då vi inte fick några frågor om detta.
Vi har dels använt oss av egna kontakter som i egenskap av affärsmän eller affärskvinnor på
något sätt haft önskvärda affärskontakter i de båda länderna och därmed kvalificerat sig som
respondenter. Dels har vi använt oss av slumpvis utvalda personer som har erfarenhet av båda
kulturerna. De representerar olika branscher, båda könen och båda länderna. Det skickades ut
25 enkäter via mail och det erhölls nio svar. Svarsfrekvensen blev då 36 procent. Detta kan
bero på att man under våren erhåller många förfrågningar om deltagande i undersökningar.
Andra anledningar kan vara att ämnesvalet inte ansågs relevant för den egna organisationen
eller att vi kommit i kontakt med fel personer. Trots detta anser vi svarsresultatet vara inom en
godkänd gräns för enkätundersökningar.
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Bilaga två och tre innehåller de frågor som respondenterna besvarat och som baserats på
metodavsnittets valda delar. Frågorna baserar sig på Hofstedes fem dimensioner. Dessa
består, utöver bakgrundssammanställning, av en öppen fråga följt av 20 frågor där gradering
görs på en skala från 0-10. Samtliga respondenter erhöll samma frågor
Nedan presenteras våra respondenter:
Respondenter – brasilianare med svensk erfarenhet
Namn
Gilson Cunha

Yrke
Business controller; Sao
Paulo

Företag/ universitet

Lucas Tiné

Forskare, Brasilia

Sandvik construction
Brazilian – swedish bilateral
relations

Gisele Freire

Student politik, Rio de
Janeiro

Universidade Federal

Ana Viginia Romano

Arkitekt, Göteborg

Svenskstuderande/ jobbsökande

Tabell 1: Respondenter – brasilianare med svensk erfarenhet

Respondenter – svenskar med brasiliansk erfarenhet
Namn

Företag/ universitet

Peter Lander

Yrke
Student ekonomi,
Göteborg

Elsa Stefanson

Konsult, Rio de Janeiro

Exportrådet, Business Sweden

Henrik Jönsson

Korrespondent, Sao Paulo Sydsvenska dagbladet

Cecilia Löfberg

Studerar MBA Gestão do
Negocio och Master
economics, Rio de Janeiro Ibmec University

Lesley Wendelrup

Sales Manager, Malmö

Tabell 2: Respondenter – svenskar med brasiliansk erfarenhet
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3. Teori och svensk respektive brasiliansk kultur

Kapitlet syftar till att ge den förståelse som ligger till grund för de empiriska studierna. Vi
beskriver först kultur och globalisering, sedan kulturella förväntningar och självbild. Där vi
anser det nödvändigt har vi sammanfattat informationen under respektive avsnitt för att
förtydliga för läsaren. Därefter presenteras Hofstedes studie och hans fem kulturella
dimensioner. Här presenteras också insamlad information om svensk och brasiliansk kultur
och affärskultur under respektive dimension. Avslutningsvis motiverar vi våra teoretiska val.

3.1 Kultur och Globalisering
Kultur är den komplexa helhet som förklarar olika livsmönster. I praktiken omfattar kultur
språk, mat, litteratur, känslouttryck, (arbets)moral, tro, konst, arkitektur, kläder, livsrytm och
tempo, fysisk kontakt och beteende (Tylor 1920). Det kan också definieras som ”sättet på hur
en grupp människor löser ett problem” (Trompenaars 1998).
Hofstede & Hofstede (2001) beskriver kultur som ”mentala program” och att dessa består av
tre olika nivåer. Den minst unika och basala nivån är den allomfattande. Denna nivå delar upp
alla människor och innefattar uttryck som skratt, gråt, socialt och aggressivt beteende. Nästa
nivå delas av en del människor och är den kollektiva (subjektivt beteende), det man vardagligt
talar om som gruppbeteende. Den individuella nivån är unik för varje individ och varierar
således kraftigt inom alla grupper. Människor diversifieras genom evolutionen genom gener,
språk och kultur. Det är den kulturella diversifieringen, som ligger på den kollektiva nivån,
som förändras snabbast. Det är på den här nivån vi lär oss.
Enligt Trompenaars omfattar kultur olika nivåer. Den nationella och regionala kulturen är det
yttersta skalet. Innanför detta skal hittar man organisations- och affärskultur. Detta skal följs
av specifika funktioner inom organisationen såsom marknads- forsknings- eller
personalavdelningen. Individer inom dessa olika avdelningar tenderar att dela specifika
professionella och etiska riktlinjer, policys och grundprinciper. Trompenaars menar att hans
forskning visar entydigt på klara skillnader i affärskultur mellan nordvästra Europa
(analytiska, logiska, systematiska och rationella) och latineuropa (mer personrelaterade,
intuitiva och känslosamma). Stora skillnader finns även mellan väst- och östkusten i USA.
Även mellan grannarna Belgien och Nederländerna ser man klara skillnader (1998).
Begreppet globalisering är inte klart definierat och vad som ligger i begreppet är
omdiskuterat, enligt Trompenaars (1998). Han beskriver skillnaderna som de internationella
relationerna och en förändring av dessa innefattar globaliseringen som begrepp. Enligt
Nationalencyklopedin (2013) är globalisering en ekonomisk, kulturell och politisk process
som innebär att världens länder knyts närmare varandra. I allmänt språkbruk har globalisering
kommit att syfta på den ekonomiska integrationen mellan olika nationella ekonomier. På
grund av globaliseringen menar Trompenaars att internationella företag standardiserar sin
styrning av organisationen och att det sedan blir dotterbolagens uppgift att lösa de problem
som uppstår på grund av denna standardiseringsprocess. Vidare så anser Trompenaars att när
marknader globaliseras standardiserar företagen processer för att förenkla samtidigt som de
måste ta hänsyn till de lokala kulturella skillnaderna på marknaden. Det är detta som är själva
nyckeln till framgång för företagen; att öka kunskapen gällande kulturella mönster.
Trompenaars menar att hanteringen av komplexitet i en heterogen miljö är en av de stora
utmaningarna för internationella företag. För att nå långsiktiga mål och konkurrensfördelar är
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denna komplexitet en avgörande ingrediens då utmaningen här ligger i att kunna förena
kulturella olikheter (Geert Hofstede vs. Fons Trompenaars 2011).
Sammanfattning: Kultur kan hjälpa oss förstå på vilket sätt människor löser olika problem
och detta anses spela en stor roll vid affärsrelationer och transfereringar mellan dessa.
Den kollektiva nivån i det Hofstede kallar ”mentala program” omfattar den kulturella
diversifieringen där vi lär oss. Källan till den kulturella diversifieringen finns i den sociala
miljö där individen växer upp och är i hög grad kollektiv. För att samarbeta i affärsrelationer
över gränser måste vi förstå varandra och hitta lösningar tillsammans. Då måste vi förstå hur
vi tänker, känner och agerar – och hur vi är programmerade. Affärskultur varierar kraftigt i
olika delar av världen, speciellt stora är skillnaderna mellan nordvästra Europa (inkluderat
Sverige) och latineuropa (varifrån Brasilianska kulturen härstammar). Då världens länder
knyts närmare varandra (globalisering) är nyckeln till framgång för företag att öka kunskapen
gällande kulturella mönster.
Inledning till brasiliansk och svensk kultur: Brasiliens kultur skiljer sig i många avseenden
från den svenska. Med sin stora etniska diversitet och stora skillnader i regional utveckling
har Brasilien ett brett utbud av olika sociala normer, livsstilar och mentaliteter samexisterande
inom landet. Allmängiltigt kan man säga att befolkningen är mer traditionell ju längre norrut i
landet man tar sig, och generellt ser Brasilianarna sig själva som vänliga och glada. Men med
tanke på den stora diversifieringen bland befolkningen ser de sig som särskilt toleranta av
andra kulturer. Samtidigt är de, förhållandevis men synnerligen medvetna om social status
och detta hör ihop med att viss hudfärg kan ses som en barriär i det professionella livet – det
finns knappt någon med svart hudfärg bland det politiska och ekonomiska toppskiktet. Vissa
samhällsgrupper tjänar mindre pengar än andra för samma arbete (Bosch 2010).
Med endast 9,6 miljoner invånare anses Sverige vara ett litet land. Dessa är dock utspridda på
450,000 kvadratkilometer. Detta stora utrymme tillsammans med en närhet till naturen skapar
en stillhet och homogenitet som i sin tur ger svenskar en känsla av gemensam identitet.
Samhället är djupt influerat av Sveriges historia och socialdemokraternas långa styre under
större delen av 1900-talet. Jämlikhet och sociala frågor var basala principer redan på
vikingatiden och på grund av detta har förärvda värderingar i det svenska medvetandet förts
vidare genom många århundraden. De har dessutom förts vidare utan större avbrott då Sverige
aldrig har upplevt någon större revolution. Historien kan därför beskrivas som konsistent,
snarare än genom historiska, radikala händelser (Bosch 2009).
Generellt anses svensken vara vänlig, pålitlig, oformell och initialt något reserverad men
öppna och mottagliga med ett anspråkslöst och diplomatiskt sätt att vara. Överdrifter eller att
stå ut från mängden anses uppseendeväckande (Jantelagen). Dock anses svensken vara
självsäker och stolt över sin kultur, sitt lands bedrifter, dess höga levnadsstandard och sociala
värden samt extremt toleranta och öppna (Bosch 2009).

3.2 Förväntningar
”Om jag åker till Paris kommer jag äta god mat, åker jag däremot till New York blir
jag säkert rånad” (Winter 1994)

George Eman Vaillant är en amerikansk psykolog och professor vid Harvards universitet. Han
beskrev förväntningar som ”det vuxna sättet att hantera stress på”… ”man hanterar stressen
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inför en svår utmaning genom att förutse hur det kommer att bli och förbereder sig på detta”.
Han menar att detta är en försvarsmekanism, som också tenderar att öka med åldern (Vaillant
1998).
Professor Thomas J Sargent (Nobelpriset i ekonomi 2011) skrev om sambandet mellan politik
och ekonomisk tillväxt där dessa båda var styrda av förväntningar. Alla beslut och åtgärder i
företag, som pris- och lönesättning, styrs av hur ledningarnas förväntning på framtiden ser ut,
och sambandet mellan politik och ekonomisk stabilitet i ett land byggs på förväntningar om
framtiden (KVA 2011).
Leyton (1993, refererad i Winter 1994) menar att våra förväntningar byggs upp av trender.
Trender orsakas av upprepningar av fenomen, och vi letar ofta efter dessa upprepningar för att
förstå vår omvärld. Om vi i utlandssektionen av vår morgontidning upprepade gånger läser
om kriminaliteten i Rio eller karnevalen i samma stad drar vi gärna slutsatser. Dessa kan
rimligtvis då vara att Rio är en farlig stad och att brasilianare är riktiga festprissar. Enkla
mekanismer som de här hjälper oss att förstå hur världen fungerar.
Stereotyper kan ses som förväntningar där vi förväntar oss ett visst beteende av en viss person
på grund av dennes ursprung, kön, ålder, ras eller religion (Nationalencyklopedin 2013).
Stereotyper är kategoriseringar som hjälper till att förenkla och systematisera information så
att den blir lättare att identifiera, lättare att komma ihåg, lättare att förutspå och lättare att
regera på (Tajfel 1981). De är extrema, överdrivna former av beteenden och resultatet av att vi
registrerar vad som förvånar oss (vi registrerar inte vad som är välkänt och bekant)
(Trompenaars 1997). Stereotyper är användbara för att de kan användas till att snabbt och
enkelt fatta beslut i affärssammanhang, men de är också lätta att missbruka. Stereotyper är
lätta att missbruka för att de ger en väldigt begränsad bild av det allmänna beteendet i en
kultur. Det överdriver och förlöjligar den observerade kulturen och, oavsiktligt, även
observatören. Dessutom likställer gärna människor något annorlunda med något fel: ”deras
sätt är så annorlunda från vårt, så det kan inte vara rätt”. Slutligen så ignorerar stereotyper det
faktum att individer i samma kultur inte nödvändigtvis beter sig enligt den kulturella normen
(enligt den individuella nivån i mentala program som beskrivs ovan) (Trompenaars 1997).
Sammanfattning: Förväntningar är en försvarsmekanism som hjälper oss att hantera stress.
Alla beslut och åtgärder i företag och organisationer i ledningsgruppen baseras på
förväntningar av framtiden. Detta omfattar även hela nationer och dess politiska och
ekonomiska stabilitet. Förväntningar byggs upp av trender (upprepningar) som människor
(undermedvetet) letar efter för att försöka förstå vår komplicerade värld och drar slutsatser
ifrån. Dessa speglar inte nödvändigtvis verkligheten – de kan många gånger vara felaktiga.
Stereotyper används för att lätt och enkelt fatta beslut i affärssammanhang. Dessa ger en
mycket begränsad bild av en kultur och kan således leda till felaktiga beslut. Förväntningar
påverkar hur vi ser på andra kulturer och dess invånare, men också hur vi ser på oss själva.

3.3 Självbild
Det finns tre olika begrepp: självuppfattning, självkänsla och självbild.
Självuppfattning utvecklas på ett tidigt stadie i livet och speglar den egna bilden av den egna
personen. Duesund (1996) pekar på att vi människor sällan förändrar bilden vi har av oss
själva. Personers agerande i olika situationer som uppstår och vårt beteende i dessa styrs av
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vår självuppfattning. Självuppfattning innebär konsekvenser för hur vi förhåller oss till andra
omkring oss och de olika kulturer som vi befinner oss i. Självuppfattning innehåller två olika
dimensioner: den beskrivande och den värderande. I beskrivandet finns de egenskaper som vi
tycker vi har och i värderingen finns det värde som egenskaperna ges av oss (Duesund 1996).
Definitionen av självuppfattning som begrepp liknar Duesund vid vår relation till oss själva.

Vidare definierar författaren begreppet självkänsla som: ”individens granskning av det goda
och viktiga i sin beskrivning av sig själv”.De egenskaper som är positiva respektive negativa
enligt Duesund (1996) kommer ur socialisation, där människan formar sin bild av ”vem jag
är”. 
Självbild är den bild som människan har bildat av sin egen person. Här finns en koppling till
egenskaper som exempelvis glad, spontan eller organisatorisk. Självbilden är kopplad till vår
önskan av hur vi vill andra i vår omgivning ska uppfatta oss. Det påverkar vår kvalitet i livet
och vilka gränser man anser sig ha (Auno & Brandelius- Johansson 2002).
Enligt Mead (1976) utvecklas det personliga jaget hos människan redan från födseln. Denna
utveckling kommer ur de sociala erfarenheter som vi människor erhåller under livets gång.
Hur människor reagerar på varandra blir oavsiktligt den bild man skapar sin självbild utifrån
och negativa respektive positiva bilder kommer ur det sociala spelet. Här spelar också
tillhörigheten till olika grupper i samhället in och formar också vår självbild.
Vägvisare som erhålls genom gester från andra individer är det som vi reagerar och agerar
utifrån. Vägvisare i form av gester kan till exempel vara ansiktsuttryck eller axelryckningar.
Vilka vägvisare en person förmedlar är denne till största delen omedveten om, medan
mottagaren till stor del agerar med hjälp av dessa gester. Dessa gester kommer ur vår
utveckling som präglas av den kultur vi växer upp i, menar Mead (1976). Författaren skriver
om ”signifikanta symboler”, där förståelsen för sina egna gester och dess effekter är viktig.
Denna förståelse skapar större utbyte i vår sociala interaktion eftersom anpassning av gesterna
kan ske. Och av just detta skäl är arbetet med det egna, framtida personliga jaget av stor
relevans, då interkulturella möten allt oftare sker även i vår närmsta omgivning.
Människor vi möter och den omgivning vi möter dem i gör att alla individer uppfattas på olika
sätt i olika situationer. När man möter människor som har någorlunda samma bakgrund och
värderingar som sig själv, såsom familj och vänner, gör detta att vi känner oss mer tillfreds
med situationen. Detta kommer ur att de också delvis format vårt jag under uppväxten och att
man därför vet hur på vilket sätt de reagerar. Här skapar främlingar en osäkerhet eftersom
deras reaktion inte är lika lätt att förutse. Det är alltså i människors interaktion individers
självbild uppstår, och samspel tillsammans med kommunikation bildar basen i författarens
mening kring utvecklingen av jaget (Mead 1976).

3.4 Hofstedes fem kulturdimensioner
För att förstå kulturskillnader finns flera olika modeller utvecklade av vilken Hofstedes
modell är den mest använda. Geert Hofstede har utfört en av de mest omfattande studierna
som gjorts om hur värderingar i organisationer är influerade av kulturer. Med sin
vetenskapliga publikation ”Culture’s Consequenses” från 1980 (ny utgåva 2011) blev han
upphovsmannen till jämförande interkulturell forskning. Hans mest populära bok ”Cultures
and organizations: Software of the mind” från 1991 (ny utgåva 2010), har hittills översatts till
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20 språk och är citerad närmare 18000 gånger på Google Scholar (juni 2013) (Dimensions of
natural culture 2013).
Hofstedes artiklar har blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter och tidskrifter för ledarskap
runt om i världen. Han är internationellt erkänd för att ha utvecklad den första empiriska
modellen för nationella kulturer, och på så sätt skapat ett nytt paradigm som också tar hänsyn
till de kulturella elementen i internationell ekonomi, kommunikation och samarbete. Han har
också utvecklat en modell för organisationskulturer. Resultaten av hans forskning och hans
teoretiska idéer används över hela världen i såväl psykologiska studier som studier inom
ledarskap, reklam och marknadsföring (Hofstede centre 2005). Den har även använts för att
förklara självbild, personlighet och identitet, vilket i sin tur exempelvis kan användas till att
förklara olika marknads- och kommunikationsstrategier, och hur vi genom olika
uppfattningsförmåga och selektion bearbetar information på olika vis (Mooij & Hofstede
2010).
Ett skäl till att hans modell blivit så pass populär är det stora antal länder som undersöks och
enkelheten i hans dimensioner, vilka är okomplicerade och tilltalar både akademiska forskare
och affärsmän (Magnusson 2008).
Hofstedes fem kulturdimensioner

Figur 2: Hofstedes fem kulturdimensioner (Hofstede center 2005, egen bearbetning)

Hofstedes modell, de fem kulturdimensionerna, har tillämpats praktiskt på många områden; I
offentlig verksamhet, i näringslivet inom utbildning och inom vården. Mer än 800
vetenskapligt granskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter har citerat en eller flera av Geert
Hofstedes publikationer. Av särskilt intresse är de tillämpningar inom området för
marknadsföring, reklam och konsumentbeteende (Dimensions of natural culture 2013).
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Resultaten nedan är en del av Hofstedes undersökning av 93 länder, som publicerades i
Cultures and organizations (2010). Modellen visar en skala från 0-100 för varje dimension
och varje land har en position på varje index relativ till andra länder.
Hofstede analyserade en stor databas av anställdas värderingar som samlades in av företaget
IBM mellan 1967-1973 som omfattade 116 000 anställda (Hofstede 1995). 32 frågor var
inkluderade i analysen. Den senaste versionen av enkäten (från 2008), som användes i
Cultures and organisations (2010), kan läsaren hitta som bilaga 4.
Eftersom kultur förändras mycket långsamt är dessa data fortfarande aktuella, vilket påvisas
av de många replikationer av olika urval som utförts av hans studie. I sin andra utgåva av
boken Culture’s Consequenses (2001) beskriver Hofstede över 200 jämförande externa
studier och replikationer som ger stöd åt hans index (Mooij & Hofstede 2010).
Hofstedes kulturdimensioner: Sverige-Brasilien
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Figur 3: Hofstedes kulturdimensioner Sverige - Brasilien (Hofstede centre 2005)

Geert Hofstedes (2005) forskning har visat att de största kulturella skillnaderna mellan länder
ligger i våra värderingar. Intressant att notera i figur tre är att Brasilien och Sverige i princip
är varandras motsatser i de fem kulturdimensionerna.
Nedan redogörs för de fem kulturdimensionerna och diskuteras sedan ur ett brasilianskt
respektive svenskt perspektiv. Att tänka på när diskussionen läses är att det som beskrivs är
generaliseringar. Människor i ett och samma samhälle uppträder naturligtvis inte på samma
sätt och det kan därför vara vanskligt att utifrån enkla kulturella perspektiv försöka beskriva
ett helt folk (Herlitz 2003). Kommunikation sker inte med kulturer eller grupper utan med
individer. Detta medför att kunskaper om kulturella skillnader inte kan användas för att göra
förutsägelser av en enskild människas beteende. Däremot kan kunskaperna användas som
referenskälla då en persons handlande ska observeras, tolkas och förstås (Kleen, Moberg &
Palm 2003).
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3.4.1 Maktdistans
I vilken grad de mindre kraftfulla medlemmarna i samhället accepterar och förväntar sig att
makten inte fördelas jämlikt. Den grundläggande frågan är här hur samhället hanterar
ojämlikheter bland folket. I samhällen med hög maktdistans accepterar folket en hierarkisk
ordning där alla har vet sin plats och ytterligare rättfärdigande inte är nödvändigt. I samhällen
med låg maktdistans strävar människorna att fördela makten jämnt och kräver rättfärdigande
för ojämnt fördelad makt (Hofstede 2005).
Brasiliansk och svensk maktdistans: Det brasilianska samhället är relativt hierarkiskt. Den
hierarkiska strukturen anses vara en reflektion av den naturliga olikheten bland olika sociala
skikt. Skillnader i utbildning och inkomst kan vara extrem (Bosch 2010).
En del Brasilianska företag har relativt hierarkiska strukturer där de högre rankade ofta har
speciella privilegier och makten och styrningen ligger hos ett fåtal personer. Nuförtiden har
dock, i flera situationer, avsiktliga avvisanden av hierarkin tagits som ett tecken på
självständighet, mod eller initiativ. Hierarkin i brasilianska möten blir ofta synliga då, efter att
blivit adresserad direkt, den högst rankade som är närvarande, adresserar frågan vidare till
sina anställda. Dessa säger inte alltid rakt ut vad de tycker och tänker utifrån respekt av
hierarkin. Man döljer ofta också om det är något man inte förstår då man är rädd att förlora
ansiktet. Att komma med dåliga nyheter är inte roligt och brasilianare säger ibland istället vad
de tror motparten vill höra. På grund av detta rekommenderas det att ha ett visst mått av
skepticism, när det kommer till garantier och statusrapporter. Som tidigare nämnt är
kroppsspråk, gestikuleringar och ögonkontakt viktigt då detta ideligen ges lika stor eller större
uppmärksamhet än det som sägs (Bosch 2010).
I Brasilien erhålls status främst genom den sociala bakgrunden, familjen och utbildningen
snarare än genom prestationer. Den bestäms av vilken familj man kommer ifrån och dess
relationer med andra familjer. I arbetslivet bestäms den främst av dina kontakter snarare än
vad du kan och vet. På senare tid har dock detta komma att gälla mer framgång i arbetslivet
och politiska influenser. Personlig status är viktig att visa upp genom symboler såsom kläder,
hus, bil, hemhjälp och importerade artiklar. Detta formar individens auktoritet (Bosch 2010).
Hierarki är föga uppenbart i Sverige. Ledarstilen karakteriseras istället av samarbete och
delegering av ansvar. Överordnade diskuterar med sina anställa och tar beslut tillsammans
med dem. Chefsrollen kan beskrivas mer som en coach än som en auktoritet. Förhållandet
mellan överordnade och anställda är, som tidigare nämnt, mer personligt än i andra europeiska
länder och kan iakttas i de många aktiviteter de tillsammans deltar i på fritiden. Det handlar
här enbart om vänliga och respektfulla relationer som sträcker sig utanför det professionella.
Den låga hierarki som präglar svenska samhället tillsammans med en hög mediekonsumtion
gör också att information, inklusive personlig data, är tillgängligare, öppnare och flödar friare
än i övriga Europa (Bosch 2009).
Jantelagen är djupt rotad i svenska samhället och anses i detta sammanhang vara positiv då
den menar att alla, oavsett kön, religion eller andra olikheter ges respekt och värdighet.
Strävan att till varje pris bevara denna princip innebär att hierarkier endast är en formalitet,
vilket illustreras i Hofstedes undersökning av maktdistans, där Sverige ges ett lågt värde
(Bosch 2009).
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I Sverige är idealet att status ska tilldelas den som är duktig i sitt arbete och inte automatiskt
hänga ihop med lön och ställning. Den status en person har beror mer på personliga
egenskaper, exempelvis skicklighet och kunnande, och inte till så stor del på vilket arbete
denne har. Ett hantverksarbete som kräver yrkesskicklighet tilldelas status likväl som en
person som nått en hög position inom en organisation (Herlitz 2003).
Sammanfattningsvis så är inställningen i Brasilien att hierarki ska respekteras, precis som de
äldre. Den sociala positionen är viktig och skall även den visas respekt, medan man i Sverige
tror mer på lika rättigheter och ett coachande ledarskap. Makten är här mer decentraliserad
och anställda förväntar sig att bli involverade i beslutsfattanden (Hofstede center 2013).
3.4.2 Individualism gentemot kollektivism
Denna dimension handlar om det ömsesidiga beroendet man upprätthåller i samhället. Den
extrema formen av Individualism kan definieras som en preferens för ett löst sammansatt
socialt ramverk där individer förväntas att endast ta hand om sig själva och sin närmsta familj.
Motsatsen, kollektivism, representerar en preferens för ett tätt sammansvetsat ramverk där
individer kan förvänta sig att deras släktingar eller medlemmar i en viss grupp tar hand om
dem i utbyte mot okritisk lojalitet. Var ett samhälle positionerar sig på denna skala reflekteras
i huruvida människors självbild är definierad såsom ”jag” eller ”vi” (Hofstede 2005).
I den individualistiska västvärlden inkluderas en individ som en självständig enhet med en
distinkt uppsättning av attribut och egenskaper. Konfigurationen av dessa attribut och
egenskaper formar dennes beteende. Här bör människor attribut och processer uttryckas
konsekvent oberoende av situationen. Beteenden som förändras med situationen anses vara
hycklande. Här bör också individen utveckla en egen identitet som gör att denne fungerar
självständigt i olika sociala grupper utanför familjen (Hofstede 2005).
I den kollektivistiska kulturen, som man hittar ibland annat i stora delar av Asien och
Latinamerika, så kan inte jaget skiljas från andra individer och den omgivande sociala
kontexten. Här blir jaget en ömsesidigt beroende enhet som är en del av en övergripande
social relation. Individens beteende är situationsanpassat – det varierar från en situation till en
annan och från en tid till en annan. Här uppmuntras individen att utveckla
beroendeförhållanden till familjen, som ofta är av komplex, hierarkisk struktur (Mooij &
Hofstede 2010).
Brasiliansk och svensk individualism/ kollektivism: Den brasilianska kulturen anses vara
kollektiv - individer är influerade i sina tankar och handlingar genom den sociala gruppens
behov, som denne tillhör. Brasilianare behöver inte mycket personligt utrymme - faktum är att
många är rädda för att vara ensamma. Familjen är ett paternalistiskt koncept som ger dess
medlemmar skydd och omsorg. Den omfattar ofta också nära vänner och hemhjälp. Det är
inte ovanligt att flera olika relationer/ familjer bor under samma tak. På senare tid har dock
många hastigt påkomna äktenskap slutat i snabb skilsmässa, och inom alla samhällsskikt
växer nu många barn upp utan sin far. Många unga vuxna boendes hemma med familjen söker
idag sin självständighet och utmanar på så sätt dessa traditionella koncept. Även relationen
mellan anställd och arbetsgivare kan beskrivas som paternalistiskt, likt familjerelationen.
Generellt så tar arbetsgivaren hand om den anställde som ”en far som ser efter sin son” och i
utbyte får denne arbetstagarens lojalitet (Bosch 2010).
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Den Brasilianska kulturen ser gruppens bästa som sitt mål och använder individuella
förbättringar för att uppnå detta. I oväntat beslutstagande vill man gärna överlägga med de
man representerar eftersom man ses som en delegat och är bunden till det överenskomna sen
tidigare. I sådan process kring beslutstagande är tiden till slutgiltiga beslutet lång eftersom
man hela tiden söker samförstånd med alla parter. Trycket att komma överens för att uppnå
kollektiva målet gör att man till sist når konsensus. Man arbetar efter att tron på gemensamma
beslut gör individen till en bättre anställd/ medlem. Om misstag begås är det endast den
närmsta gruppen som behöver införlivas (Hofstede & Hofstede 2001).
Sociala relationer är väldigt viktigt och anses prägla den brasilianska kulturen starkt. Finns det
goda relationer två personer emellan är de beredda att hjälpa varandra snabbt och
obyråkratiskt, i alla hänseenden. Att erbjuda någon en tjänst skapar en grund för en vänlig
atmosfär och kan vara början på en god vänskap. Att fråga en vän om en tjänst ses som ett
tecken på förtroende sinsemellan (Bosch 2010).
Det höga antalet aktiva i föreningsliv och diverse organisationer avslöjar att svensken är
relativt grupporienterad. Trots att denne generellt uppför sig i enighet med sina personliga
principer, ägnar hen ofta mycket tid åt andra människor. Detta kan förklaras med jantelagen,
vilken i sin tur vilar på jämlikhetsprincipen. Trots att svenska samhället dikterar ett starkt
kollektivistisk samhälle, har den svenske individen en mindre kollektiv mentalitet. Svensken
är hänsynsfull och omtänksam mot andra i offentliga sammanhang, men privat lever de som
individualister och försöker nå sin fulla potential. På grund av detta benämns svensken ofta
som social individualist. Familjen är viktig även för svensken. Föräldraskap skall kunna delas
lika av båda parter, och är också möjligt enligt Lagen om föräldraledighet (Bosch 2009).
Jantelagen strävar efter jämlikhet och förnekar individualismen. Detta betyder att väl utförda
arbetsprestationer och individualitet anses negativa. Detta kan naturligtvis vara ett hinder i
affärssammanhang där individer krävs på att prestera sitt bästa. Svenska samhället strävar
efter ömsesidig förståelse, professionellt som privat. Konsensus krävs innan man kan ta
beslut. En ”alla ska med” mentalitet har visat sig historiskt vara en nyckel till överlevnad för
samhällen. I Sveriges fall reste Vikingar tillsammans i stora drakskepp som också kunde ros
för hand, och då endast framåtskrida om alla rodde tillsammans. På land behövde skeppen
också ibland bäras. Jämlikhetssamhället kan härledas ända härifrån som en faktor, då det var
nödvändigt att alla deltog unisont och gemensamt (Bosch 2009).
Den individualistiska kulturen i Sverige ser förbättringar av kommunala sektorn som ett
medel för att uppnå individens bästa. Beslutsfattandeprocessen i individualistiska kulturer,
som den svenska, är relativt kort. Som ensam individ är processen kring beslutstagande oftast
ännu kortare. Detta ger snabbare överläggningar (kortare möten), men problem kommer
vanligen att upptäckas månader senare och förseningar på grund av implementationsproblem
följer av den korta beslutsvägen. För att få alla inblandade att gå i samma riktning involveras
alla individer i en omröstning. I en individualistisk kultur anses man uppnå bättre kvalitet på
de anställda/ medlemmar, då fel som sker straffar just på individnivå (Hofstede & Hofstede
2001).
Sammanfattningsvis så anses det att man i Brasilien har ett starkare socialt nätverk än i
Sverige, där man litar mer på att individen ska ta hand om sig själv. I Sverige är ledarskap till
för individen mot motsatsen i Brasilien (Hofstede center 2013).
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3.4.3 Maskulinitet gentemot femininitet
Maskulinitet representerar här en preferens i samhället för prestationer och bedrifter,
självsäkerhet och materiella belöningar för framgångar. Samhället i stort är då mer
konkurrenskraftigt. Motsatsen femininitet står för samarbete, ödmjukhet, omsorg för de svaga
och livskvalitet. Samhället är då mer i harmoni, eller konsensusorienterat (Hofstede 2005).
I maskulina samhällen ses självförbättring som en väg till bättre självkänsla, medan i feminina
samhällen anses viktiga egenskaper vara anspråkslöshet och att ha goda relationer till familj
och vänner (Mooij & Hofstede 2010).
Konflikter på arbetsplatser som präglas av maskulinitet brukar sluta med att starkast vinner.
Här är ledarskapet beslutsamt och utmanande. Anställda belönas med bonusar om de presterat
väl och många av dessa väljer ofta mer pengar över mer fritid. Här förväntas män att alltid
göra karriär medan kvinnor kan välja att göra det. Där konflikter uppstår på feminina
arbetsplatser löses dessa genom kompromisser och förhandlingar. Här är ledarskapet baserat
på intuition och ömsesidig förståelse. Belöningar för väl utförda prestationer delas ut på
jämlikhetsgrunder och baseras på olika individers behov. Här föredras ofta mer fritid framför
mer pengar som bonus. Båda könen kan välja om de vill göra karriär eller inte. Här återfinns
en större andel kvinnor i ledande positioner än i det maskulina samhället (Hofstede 2005).
Brasiliansk och svensk maskulinitet/ femininitet: Brasilien ges ett relativt högt värde på
skalan. Det faktum att relativt många kvinnor i Brasilien arbetar är oftast på grund av
ekonomiska skäl snarare än ett uttryck för kvinnlig frigörelse. I de övre klasskikten i
storstäderna har dock många kvinnor brutit den klassiska kvinnliga rollen och fullföljer sina
karriärer. Kvinnor i lägre sociala skikt behöver inom många områden fortfarande be om
tillåtelse från sin man (Bosch 2010).
Generellt kan det sägas att brasilianare tycker om att kommunicera, att de är bra talare och är
bra på att inleda samtal vid första mötet eller i svåra situationer. Kommunikation handlar om
att förstärka relationer, och sociala event utanför arbetet är viktiga. De tycker om en trevlig
och informell atmosfär där det är viktigt att vara artig, intresserad och visa respekt för
motparten. Att vara öppen med sitt privatliv anses vara ett sätt att skapa förtroende. Det är
ofta bara möjligt att diskutera objektiva frågor och problem när grunden för en personlig
relation skapats. Motsägelser och kritik tas ofta personligt. Brasilianarna anses ofta vara
vänliga och relativt känslosamma och passionerade när de diskuterar ett ämne. De
kommunicerar ideligen indirekt och insinuerar innebörder. De tenderar också vara mer
expansiva och mindre specifika än nordeuropéer när de framför sina budskap. Vanligen kan
ett budskap endast förstås i sitt sammanhang och viss bakgrundsinformation är nödvändig.
Ofta är inte bara vad som sägs viktigt, utan även vad som inte sägs, i vems närvaro och i
vilken situation (Bosch 2010).
På grund av att det knappt görs åtskillnad på professionella och personliga frågor i Brasilien
handlar konflikter ideligen om hela den personliga relationen parterna emellan. Kritik ses som
en personlig attack och direkta konflikter undviks så långt det går. Lösningar är ideligen
kompromisser och argument och påståenden tolereras snarare än kritiseras. Kritik framförs
normalt indirekt: först ges relativt mycket beröm om personen, sedan kort kritik och avslutas
med det viktiga i att relationen och framtida samarbeten inte tar skada. Kritik som framförs i
närvaro av personer med nära relation till motparten betyder att man vill redogöra för att
personen inte fullföljt sina åtaganden (Bosch 2010).
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Ett nej eller ett avvisande är noggrant klätt i positiva ord och fraser. Viktiga frågor, speciellt
om de är av obekväm natur, sparas gärna till sist. Begreppet ”Jeithino” – the ”little detour”
innebär att ”ta en liten tur” runt problem genom att göra motparten tjänster och få tjänster i
retur, och är av central betydelse, både i dagliga livet och i det professionella. Det handlar inte
om mutor, utan endast om att få båda parter att känna sig som vinnare i situationen. Direkta
sätt i dessa frågor kan anses oartiga. Starkt kroppsspråk, mycket kropps- och ögonkontakt
samt kort fysisk distans till motparten praktiseras flitigt (Bosch 2010).
Sverige är ett feminint samhälle och ges ett lågt värde på maskulinskalan i Hofstedes studie.
Detta tyder på att sociala värden är djupt rotade i samhället. Den sociala och broderliga
attityden ges flera uttryck i Välfärdsstaten (samhällets välfärd skall komma alla till del, i
synnerhet svaga och utsatta grupper), tidigare kallat Folkhemmet. Exempelvis tas lägre skatt
ut för låginkomsttagare och hundra procent sjukpenning ges till dessa (höginkomsttagare
betalar betydligt högre skatt och ges sextio procent sjukpenning). Detta system kritiseras dock
av individer som lycktas väl i arbetslivet. I affärssammanhang tar sig feministiska värden i
uttryck genom gemensamma beslut, management modellen, informaliteten och seriositeten.
Ansvarsområden är klart delegerade men förvaltas relativt avslappnat och självständigt.
Hierarki och status är mindre viktigt. Rivalisering och tävlan praktiseras främst inom sport
(Bosch 2009).
Sverige är välkänt för sina jämlikhetsprinciper. Trots detta är fortfarande de flesta
chefspositioner hållna av män. Kvinnor kan inte kombinera arbete och familj utan att störa sin
karriär och endast 17,5% av män tar ut sin föräldraledighet (Bosch 2009).
Generellt så kommunicerar svensken direkt och ärligt, vilket betyder att denne kan förstås
litterärt. Uttrycken är ofta okonstlade och sakliga. Starka känslor visas sällan offentligt.
Uppenbar kritik och öppna anklagelser är mycket opassande, och framförs endast med en stor
mängd diplomati. Här är således kommunikationen indirekt. Kroppsspråk och gestikulering
framförs i mindre omfattning. En viss fysisk distans till motparten föredras och onödig
kroppskontakt undvikes - svensken känner sig obekväm i närgångna situationer med okända
individer, speciellt i affärssammanhang (Bosch 2009).
Svenskens konflikträdsla är välkänd. Vid meningsskiljaktigheter byter svensken gärna ämne
och lösningar består ofta av kompromisser. Alla parter måste först få komma till tals och
lösningen måste stödjas av majoriteten. På grund av detta kan lösningsprocesser vara
långdragna (Bosch 2009).
Sammanfattningsvis så är Sverige ett feminint samhälle med balans mellan arbete och
privatliv och där konflikter löses genom förhandling. Lagom är ett ledord. Brasilien är i ett
mellanskikt med sitt resultat, och konsensus tillsammans med sympati håller nere
maskuliniteten (Hofstede center 2013).

3.4.4 Osäkerhetsundvikande

Den här dimensionen beskriver i vilken utsträckning en person har skapat en tro som gör att
man undviker okända situationer, och upptäcktes från början som en biprodukt av
maktdistans. Den uttrycker till vilken grad samhällsmedlemmar känner sig obekväma med
osäkerhet och oklarheter. Det fundamentala är här hur ett samhälle hanterar det faktum att
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framtiden är oviss: försöker kontrollera den eller låta den inträffa utan betänkligheter. Länder
som påvisar ett högt värde på denna skala upprätthåller fasta, etiska övertygelser och
beteenden, och är intoleranta mot okonventionella beteenden och tankar. Ett lågt värde
upprätthåller en mer avslappnad attityd där praxis räknas mer än principer (Hofstede 2005).
I vissa samhällen måste befolkningen acceptera en viss osäkerhet inför framtiden. Här tar man
dagen som den kommer, tar relativt lätt på risker och arbetar inte särskilt hårt. Dess individer
tenderar att ha en tolerant inställning till olika beteenden och åsikter; de känner sig inte hotade
av dessa olikheter. Dessa samhällen kännetecknas av svagt osäkerhetsundvikande (Hofstede
1983).
I samhällen präglade av ett starkt osäkerhetsundvikande försöker man på olika sätt kontrollera
framtiden. Eftersom framtiden präglas av ovisshet och oförutsägelser, utmärks dessa
samhällen av hög osäkerhet. Dessa individer tenderar att vara mer aggressiva, känslosamma
och nervösa (Hofstede 1983). Dessa samhällen har mer formella lagar och informella regler
som kontrollerar vilka rättigheter och skyldigheter arbetsgivare och anställda har (Hofstede
2005).
Brasilianskt och svenskt osäkerhetsundvikande: Brasilien påvisar ett högt värde på skalan
för osäkerhetsundvikande och indikerar ett samhälles låga intolerans för osäkerhet. I ett försök
att minska denna osäkerhet har strikta lagar och regler införts. I ett samhälle med start
osäkerhetsundvikande tycker folk om att arbeta hårt, eller åtminstone att alltid vara upptagna.
En följd av ett högt osäkerhetsundvikande är att samhället har svårt att acceptera förändring
och är negativt inställda till att ta risker (Hofstede 2005).
De flesta brasilianare har dock en positiv attityd till livet och är övertygade om att allt löser
sig på något sätt. Positiva känslor visar man öppet i Brasilien och människor signalerar ofta
att de mår bra och att de är på gott humör. Negativa känslor hålls oftast under kontroll och
visas inte. Social kontakt undviks, både professionellt och privat, med människor som ger
intryck av att saker kunde vara bättre och ofta är på dåligt humör (Bosch 2010).
I de flesta latinamerikanska länder är befolkningen övervägande katolsk, inklusive Brasilien.
Alla dessa länder kännetecknas av ett högt osäkerhetsundvikande och en låg tolerans för
tvetydighet, vilket skapar regelorienterade samhällen som instiftar lagar och regler för att
minska osäkerheten hos folket (Hofstede 2005).
Sverige har enligt Hofstedes undersökning ett förhållandevis lågt osäkerhetsundvikande. I
allmänhet är svenskarna positivt inställda till främmande människor och åsiktsolikheter
respekteras. De har ett generellt ett stort förtroende för andra individer och litar på att de
uppfyller vad som förväntas av dem (Perlitz & Seger 2003).
Den svenska staten har i allmänhet ett högt förtroende hos medborgarna. Staten ansvarar för
skydd av medborgarna och att tillgodose deras behov, vilket sker genom skatteinbetalning
från varje individ, som sedan fördelas på olika institutioner och myndigheter. När säkerheten
är densamma som ”den goda staten” kommer samhället att drivas fram till en moral, eller
pliktkänsla, som bejakar och förpliktigar till skatteinbetalning (Herlitz 2003).
Den protestantiska kyrkan I Sverige har numera en svag ställning och tron är relativt svag.
Dock firar många fortfarande dop, konfirmation och bröllop. Sverige kan därför inte ses som
ett ateistiskt samhälle. Snarare är många kristna värderingar delade av många och praktiseras
omedvetet, utan inblandning av kyrkan som institution (Bosch 2009).
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Sammanfattningsvis så har de flesta latinamerikanska länder ett högt resultat på skalan som
visar på viljan att ha lagar och regler men att det är mindre viktigt att följa dessa. Folket är
passionerat och använder mycket kroppsspråk. Att inte ha fler regler än nödvändigt och att
inte arbeta är inte acceptabelt i Sverige. Hårt arbete utförs men inte för sakens skull (Hofstede
center 2013).
3.4.5 Långtids- gentemot korttidsorientering


I långtidsorienterade samhällen tror människor att sanningen beror mycket på situationen,
sammanhanget och tiden. De visar en förmåga att uppnå resultat, att anpassa traditioner till
förändrade förutsättningar och en stark benägenhet till att spara och investera.
Korttidsorienterade samhällen har en stark strävan efter att upprätta absoluta sanningar och är
normativa i sitt tänkande; att något bör vara på ett visst sätt. De har stor respekt för traditioner,
relativt liten benägenhet att spara inför framtiden och fokuserar på att upprätthålla snabba
resultat (Hofstede 2005).
Brasiliansk och svensk långtids/ korttidsorientering: Brasilianare är vana att göra flera
saker samtidigt och reagera flexibelt på oväntade händelser. Många har flera olika deltidsjobb
eller studerar parallellt med sitt jobb. Tidsaspekten är mindre viktig i Brasilien än i många
andra kulturer. Människor tenderar att planera sin dag efter de göromål de har snarare än efter
klockan. Denna avslappnade inställning till tid gör att människor är viktigare än tidsplaner.
Detta betyder i sin tur att det är viktigare att avsluta diskussioner än att komma i tid till nästa
möte. Oförutsedda händelser kan alltid störa tidsplaner då familj och vänner ofta kommer i
första hand. Att fokusera på framtiden är typiskt för det brasilianska samhället. Dock är
framtiden inte något man oroar sig nämnvärt över, utan är snarare ett projekteringsfält för
möjligheter. Nutiden spelar naturligt också en stor roll medan det förflutna ges liten betydelse
(Bosch 2010).
Planering är mindre viktigt: planer är ofta vaga och följs sällan till punkt och pricka.
Tidsuppskattningar är ideligen undermåliga. Punktlighet är också mindre viktigt: privat minst
viktigt, i affärssammanhang ges det numera mer vikt (speciellt vid kontakter med utländska
kulturer där punktlighet anses viktigt). Förseningar är dock normalt tolererat: speciellt i Sao
Paulo där trafiksituationen gör det svårt att hålla tiden. Mindre distinktion mellan arbete och
fritid görs i Brasilien än i många andra länder. Både förpliktelser och nöjen värderas högt.
Arbetet är ofta inte så intensivt men brasilianare spenderar mer tid på jobbet. De har mindre
tid semester än många andra länder, arbetar mycket över- och helgtid (ibland obetalt) (Bosch
2010).
Möten är ofta av avslappnad karaktär och välbesökta då många som inte är ansvariga eller
berörda av mötet ändå närvarar. Dessa möten ges ideligen med kort framförhållning. De
inleds ofta med tio till femton minuters småprat som skall ge en positiv atmosfär till mötet.
Alla problem eller oangenäma frågor tas upp i mitten eller mot slutet. Personliga frågor och
sidospår från ämnet kan komma att tas upp lite varstans under sammanträdet. Agendan och
tidsaspekten är flexibel och varierar. Att avbryta talaren är normen och anses inte oartigt, utan
visar snarare att man är intresserad. Känslomässiga aspekter och spelar en stor roll och är
ibland viktigare än själva faktan (Bosch 2010).
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Tidsaspekten i Sverige tenderar att vara monokrom, det vill säga att svensken har en
benägenhet att göra en sak i taget på ett strukturerat sätt, där planering och reliabilitet är
viktigt. Trots detta anses svensken vara mer flexibel än exempelvis tysken. Tid anses vara
värdefull och svensken ogillar att göra anspråk på andra individers tid i onödan. Punktlighet är
av stor vikt. Möten planeras i förväg och genomförs enligt agendan. Efter en kort period av
småprat tacklas problem och obekväma frågor direkt. Varje fråga har ofta en viss tidsram
anpassad till sig. Dessa tidsramar kan dock bli kraftigt förlängda, då svensken vill diskutera
och undersöka allt i detalj, och alla har en möjlighet att komma till tals och påverka besluten.
Presentationer är väl förberedda och faktaunderbyggda och att avbryta någon som talar eller
håller en presentation anses ohövligt (Bosch 2009).
Balansen mellan arbets- och privatliv kan beskrivas med ”lagom är bäst” principen. Båda
delar skall des lagom värde och tid. En tillfredsställande och god arbetsinsats skall utföras och
det skall spenderas en rimlig (lagom) mängd tid på arbetet varje vecka. Detta sammanfaller
också med jantelagen. Åtskillnaden svensken gör mellan privat- och professionellt liv måste
dock ses från två perspektiv. Det finns en klar åtskillnad mellan dessa då arbete inte
inkluderar några familjeförhållanden och överordnade inte har något inflytande på den
anställdes privatliv. Dock är åtskillnaden mindre uttalad än i övriga Europa då relationen
mellan överordnad och anställda är mer personlig, avslappnad och informell (Bosch 2009).
Sammanfattningsvis så accepterar brasilianare förändring som en del av livet och ser mer
möjligheter än hinder. Långsiktigt framtidsperspektiv. I Sverige är det ett hårt tryck på att leva
upp till vad som anses rätt standard och de är resultatinriktade i högre grad. Svenskarna finns i
det kortsiktiga perspektivet. Redan i förberedande affärsstadiet måste alltså en strategi väljas
sett till ovanstående för bästa möjliga ekonomiska resultat (Hofstede center 2013).

3.5 Motivering till val av teorier
Geert Hofstede (född 1928) och Fons Trompenaars (född 1953) är båda holländska
kulturantropologer och psykologer. De har båda spenderat mycket tid de senaste 30-40 åren
med att fundera över kulturskillnader och dess påverkan på affärsrelationer. De är båda
upphovsmän till internationella modeller kring affärskultur och är kritiska till den andres
modeller.
Trompenaars teorier är mer fokusorienterade: de beskriver vad människor tänker på och vad
de ser, de beskriver den logiska organisationen och ramen för dess beteende samt relationer
människor emellan. Hans undersökningar fokuserar på ytan av kulturen (metafor: den synliga
delen av ett isberg) och visar exakt valen och på vilket sätt handlingar planeras och utförs.
Hofstede går djupare i de kulturella lagren och låter själv läsaren prognostisera individers
beteenden baserat på den gömda delen av isberget. (Geert Hofstede vs. Fons Trompenaars
2011).
Flera studier har gjorts där man använt sig av Hofstedes teorier. Vi anser att Hofstede är mer
modern i sina teorier och mer synad i sitt arbete varför dessa är mer verifierade. Båda dessa
kulturantropologers teorier är relativt kontroversiella och uppenbarligen inte perfekta. Vi
avser därför använda dem ansvarsfullt och med försiktighet.
Utöver dessa teoretiker har vi använt oss av teorier som förklarar förväntningar och självbild.
Detta för att genom dessa begrepp kunna identifiera det gap mellan förväntningar och
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självbild som föreligger och skapa en medvetenhet och förståelse för den problematik som
detta gap utgör.
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4. Empiri och analys
I det här avsnittet presenteras först enkätundersökningens frågor enskilt. Svenskarnas
förväntningar på brasilianarnas självbild jämförs, kommenteras och analyseras med
svenskarnas verkliga självbild och vice versa. Sedan presenteras en sammanställning av
frågorna i form av de fem kulturdimensionerna i vår undersökning och jämförs, kommenteras
och analyseras med Hofstedes studie av samma kulturdimensioner.
Slutligen behandlas enkätens sista fråga, som är av mer öppen karaktär: ”Vilka råd skulle du
ge till en svensk som skall affärsförhandla i Brasilien”? Respektive: ”vilket råd skulle du ge
en brasilianare som skall affärsförhandla i Sverige”?
Övriga frågor som ställdes var till för att säkerställa bakgrund och relevans hos
respondenterna och ge en kort inblick i deras bakgrund. Dessa kan läsas i enkätbilagan.

4.1 Presentation av enkätsvar
Frågorna, och ett medelvärde av dessa i figur, presenteras nedan (0= stämmer inte alls, 10=
stämmer helt och hållet).
4.1.1 Maktdistans
Jag kan enkelt rätta mig efter order eller önskemål från personer i högre positioner än mig
själv
1. Det är svårt för mig att säga nej till uppmaningar från äldre personer än mig själv
2. Jag har svårt att säga emot auktoriteter eller sakkunniga
Auktoriteter och sociala ojämlikheter
3. En persons sociala status reflekterar dennes plats i samhället
4. Det är svårt att umgås med människor med en annan social status än min egen
5. Jag accepterar att alla människor inte får en jämlik behandling

Kommentar: I samtliga staplar har svenskarna överdrivna förväntningar på brasilianarnas
självbild, speciellt fråga tre, fyra och sex. Båda parter är dock överens om att brasilianarnas
maktdistans är hög på skalan. Vad gäller svenskarnas självbild är det intressant att notera
fråga två, den andra stapeln, där brasilianarna har en överdriven förväntan på svenskarnas
respekt för äldre. I den fjärde stapeln har brasilianarna underskattat svenskarnas självbild
något där svenskarna anser att den sociala statusen reflekterar en individs plats i samhället i
något högre grad. I sista stapeln kan samma resonemang föras där brasilianarna rejält
överskattat svenskarnas självbild och anser att svensken accepterar ojämlikhet i högre grad än
svenskarna själva vill medge.
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Maktdistans
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Figur 4: Maktdistans (egen undersökning)


4.1.2 Individualism gentemot kollektivism
6. Jag sätter hellre min tilltro till mig själv än att fördela ansvar till andra
7. Min personliga identitet är väldigt viktig för mig. Jag vill inte vara beroende av andra
människor
Ömsesidigt beroende
8. Jag känner mig bekväm och mår bra när jag samarbetar med andra
9. Familjemedlemmar ska hålla ihop, även om de inte kommer överens
Kommentar: I tre av fyra staplar underskattar svenskarna brasilianarnas självbild och anser
att de lever i ett mer kollektivt samhälle än de själva vill medge. Svenskens självbild stämmer
relativt bra med brasilianarnas förväntningar. Den personliga identiteten, fråga 8, är viktig för
svensken men enligt brasilianarna ännu viktigare.
Som i många fall där en part har överdrivna förväntningar på en annan part kan detta
möjligtvis förklaras med stereotyper: ty de är extrema, överdrivna former av beteenden och
resultatet av att vi registrerar vad som förvånar oss (vi registrerar inte vad som är välkänt och
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bekant) (Trompenaars 1997). Överdrivna förväntningar kan också förklaras med trender:
upprepningar av fenomen som vi letar efter för att förstå vår omvärld (Leyton 1993, refererad
i Winter 1994).
Individualism gentemot kollektivism
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Figur 5: Individualism/ kollektivism (egen undersökning)




4.1.3 Maskulint gentemot feminint

10. Det är inte okej för män att vara känslosamma ibland
11. Mannen bör vara ensam familjeförsörjare
Kommentar: svenskarna anser att brasilianarnas självbild är något högre avseende att
mannen böra vara ensam familjeförsörjare. Brasilianarna har ganska grovt överskattat
svenskarnas självbild avseende könsneutralitet - svenskarna anser sig vara mycket jämlika och
har ett mycket lågt värde på skalan. Svenskarna är kända för sin könsneutralitet generellt och
internationellt, och detta är vida omtalat i media. Svensken är säkerligen lite stolt över detta
också, och vill säkerligen överdriva detta en smula. Ty enligt befintlig kulturkunskap är det
fortfarande en bit kvar till total jämlikhet i Sverige: fortfarande är de flesta chefspositioner
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hållna av män, kvinnor kan inte kombinera arbete och familj utan att störa sin karriär och
endast 17,5% av män tar ut sin föräldraledighet (Bosch 2009).
Brasilianarnas relativt höga ranking av svenskens självbild här kan å andra sidan tolkas som
att svensken inte uttryckt sin stolthet med samma glödande passion, gestikuleringar och
kroppsspråk som de är vana vid, och därför tolkat det som att Sverige endast är relativt
könsneutralt.
Maskulinitet gentemot femininitet
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Figur 6: Maskulinitet/ femininitet (egen undersökning)

4.1.4 Osäkerhetsundvikande

Tvetydighetsintolerans
12. Jag vill ha klara instruktioner och direktiv, annars har jag svårt att arbeta
13. Jag blir lätt stressad om jag inte kan förutse konsekvenserna av en omständighet eller
en händelse
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Risk
14. Jag har en tendens att undvika att tala med främlingar
15. Jag tycker inte om att göra misstag så jag tar få risker

Kommentar: Här ser vi att svenskarna grovt överskattat brasilianarnas självbild, fråga 13-14,
gällande hur de hanterar framtiden. Brasilianarna anser sig i mycket högre grad vara i behov
av klara instruktioner och behovet av att kunna förutsäga framtiden. Dock tycker svenskarna
att brasilianarna har lite större problem att tala med främlingar än vad brasilianarna vill
erkänna.
Omvänt ser vi här att brasilianarnas förväntan över svenskarnas självbild stämmer bra överens
med svenskarnas egen självbild. Brasilianarna verkar generellt ha en förväntan av svenskarnas
självbild som stämmer bättre överens än svenskarnas förväntan över brasilianarnas självbild.
Hur detta kommer sig är svårt att sia om i vår undersökning. Förstår brasilianarna bättre den
svenska kulturen och hur svenskarna uppfattar sig själva, än vad svenskarna förstår den
brasilianska kulturen? Möjligtvis kan detta förklaras med den stora etniska diversitet som
finns i Brasilien, alla olika livsstilar och landets invandringshistorik. Detta kan ha bidragit till
en bra förståelse för olika kulturer. Sverige däremot är känt för sin homogenitet, sin låga
befolkningstäthet, förärvda värderingar och avsaknad av revolution. Kan detta kanske bidragit
till en viss naivitet, eller inskränkthet, som tar sig i uttryck i dessa överdrivna förväntningar på
andra kulturer?

Osäkerhetsundvikande
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Figur 7: Osäkerhetsundvikande (egen undersökning)

4.1.5 Långtids- gentemot korttidsorientering

16. Jag är stolt över min kultur
17. Traditionella värderingar (religion, äktenskap) är viktiga
18. Jag arbetar hårt för att lyckas i framtiden
19. Jag tar dagen som den kommer och oroar mig inte för framtiden
Kommentar: Här varierar värdena men med relativt små marginaler.
Svenskarna har en överdriven förväntan av brasilianarnas självbild gällande hur stolta de är
över sin kultur (fråga 17). Här kan det vara så att svenskarna uppfattar brasilianarna som mer
stolta än de är på grund av deras mer passionerade uttryckssätt: stora gester och ett rikt
kroppsspråk. Vidare är brasilianarnas förväntan av svenskarnas självbild rejält överdriven
gällande huruvida de tar dagen som den kommer (fråga 20). Möjligen kan detta förklaras med
svenskarnas anspråkslöshet, deras låga formalitet eller låga användande av gestikuleringar och
kroppsspråk (Bosch 2009): detta kan uppfattas som passivitet och således som att de tar dagen
som den kommer.
Långtids- gentemot korttidsorientering
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Figur 8: Långtids- gentemot korttidsorientering (egen undersökning)



4.1.6 Sammanställning, jämförelse med Hofstedes undersökning
Kommentar: I staplarna för maktdistans noterar vi att svenskarnas förväntningar på
brasilianarnas självbild är något högre än deras egen självbild, som också stämmer överens
med Hofstedes undersökning (HU). Det innebär att svenskarnas förväntningar är något
överdrivna gällande brasilianarnas respekt för hierarki, äldre och vikten av deras sociala
position.
Brasilianarna anser sig vara aningen mer individualistiska än svenskarnas förväntningar och i
förhållande till HU anser de sig vara närapå dubbelt så individualistiska.
Svenskarnas anser att brasilianarna ser sig som ett relativt maskulint samhälle, medans
brasilianarna själva är mer realistiska och ligger i linje med HU, mitt på skalan.
I stapeln för osäkerhetsundvikande anser svensken att brasilianarna känner sig bekväma med
en osäker framtid, inte är speciellt benägna att försöka kontrollera den och är öppna för nya
idéer och resonemang. Brasilianarnas självbild å sin sida ligger ungefär dubbelt så högt på
skalan och HU ligger något över den. Detta kan sannolikt förklaras med stereotyper: bilden av
den levnadsglada brasilianaren, levande i nuet och utan en tanke på framtiden. Ett lågt på
denna skala värde upprätthåller en avslappnad attityd där praxis räknas mer än principer
(Hofstede center 2013).
Gällande långtids- respektive korttidsorienteringen så är svenskarnas bild av brasilianarna
något högt på stapeln i jämförelse med båda brasilianarnas självbild och HU. Detta innebär att
svensken bild av brasilianaren är något överdriven gällande dennes acceptans av förändring
som en del av livet, som seendes mer möjligheter än hinder och således dennes långsiktiga
framtidsperspektiv.
Sammanfattningsvis har vi sett att svensken har något övervärderade förväntningar av
brasilianarnas självbild gällande maktdistans, maskulinitet/ femininitet och långtids-/
korttidsorientering samt ganska rejält underskattade förväntningar gällande
osäkerhetsundvikande. HU stämmer ganska bra med brasilianarnas självbild, med undantag
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för individualism/ kollektivism, där brasilianarnas självbild av sin individualism är rejält
överskattad jämfört med HU.
Gällande maktdistansen är brasilianarnas förväntningar av svensken något högre än svenskens
självbild och HU en bit under denna.
I stapeln för individualism/ kollektivism stämmer alla tre parters bild bra överens.
Brasilianarna anser att svenskens samhälle är relativt mer maskulint än svenskarnas självbild
och HU påvisar ett mycket feminint samhälle. Både svenskens självbild och brasilianarnas
förväntningar av dennes självbild påvisar alltså ett relativt mer maskulint samhälle än HU.
Detta är svårt att förklara annat än genom att våra respondenter alla har erfarenheter av
affärer, arbete eller studier i båda länderna. I dessa sammanhang kan det råda större
maskulinitet än som i Hofstedes studie, som omfattar människor från alla samhällsskikt.
Svenskarna och brasilianarna är överens om att de förstnämndas samhälle präglas av ett
relativt högt osäkerhetsundvikande. HU påvisar däremot ett samhälle präglat av ett lågt
osäkerhetsundvikande. Samma resonemang kan appliceras på långtids- respektive
korttidsorienteringen med skillnaden att brasilianarnas förväntningar av svenskens självbild är
något överskattade.
Sammanställning, jämförelse med Hofstedes undersökning
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Figur 9: Sammanställning, jämförelse med Hofstedes undersökning (egen undersökning)

4.1.7 Övriga frågor till respondenter
Vilka råd du skulle du ge till en svensk som skall affärsförhandla i Brasilien?
Elsa S: ”Endast email och telefonsamtal är inte effektivt. Brasilien är ett
relationsland och det krävs att du besöker landet ofta och är aktiv i
kommunikationen samt etablerar en långsiktig relation, gärna på en privat nivå.
Brasilianare ogillar konflikter och tystnad betyder oftast ett nej. Brasilianare är
också mycket hövliga och kommer att vara mycket trevliga och tillmötesgående
men det betyder inte att de är intresserade. Tänk på att ställa många frågor för att
få den korrekta bilden om var kunden står efter ett affärsmöte”.
Lesley W: ”Använd humor och var ärlig/uppriktig. Bjud på dig själv och var inte
rädd för att göra bort dig”.
Cecilia L: ”Fråga dig själv om du verkligen vill göra affärer i Brasilien, var
beredd på att förlora mycket pengar och att det tar väldigt lång tid. I slutändan
kommer det förmodligen inte att vara lönsamt. Du måste skaffa dig en partner på
plats som du kan lita på”.
Henrik J: ”Anlita en västerlänning som bott många år i Brasilien att hjälpa dig
att tolka din affärsparners svar och agerande, samt att hjälpa dig att presentera
vad du vill få gjort. Svensk och brasiliansk affärskultur är varandras motsatser.
En icke globaliserad svensk kan inte göra affärer i Brasilien. Det krävs mycket
erfarenhet, gärna från affärer i länder som Ryssland, Kina, Indien och i Afrika”.
Peter L: ”Ha tålamod, med regeringen, som i många led är korrupta och
ineffektiva. Med företag som ibland inte håller vad de lovar och med folk, privat
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och affärsmässigt som aldrig håller tiden”. Det finns ett känt brasilianskt uttryck
som används inom alla kretsar, framförallt inom affärsförhandling som lyder ”
dar um jeito” - vi hittar ett sätt att lösa detta på. Ett användbart uttryck då man
från Sverige och är van vid ”ordning och reda” , ”en regel är en regel” eller
”lagar ska följas” så ska man komma ihåg att i Brasilien så säger man ”dar um
jeito””.
Kommentar: ES konfirmerar att Brasilien är ett relationsland – privat- och professionellt liv
flyter ihop och är svårt att hålla isär. Han menar att det gäller att man är aktiv i
kommunikationen och etablerar en långsiktig relation, gärna på en privat nivå. Han menar
också att brasilianare ogillar konflikter och att tystnad ofta betyder nej. Detta stämmer bra
överens med befintlig kulturkunskap som säger just att brasilianare ogillar konflikter och att
ett nej ofta är indirekt formulerat. Befintlig kulturkunskap säger att brasilianare är mycket
trevliga och att en inbjudan ibland inte alls betyder att du är inbjuden, utan att brasilianarna
bara försöker vara artiga.
LW menar att visa känslor är viktigt i relationer med brasilianare vilket är ett bra råd då
befintlig kulturkunskap säger att brasilianare ofta läser av mer på känslouttryck och
kroppsspråk än vad som sägs. Han säger också att man inte skall vara rädd för att göra bort sig
vilket kan vara ett bra råd i allmänhet. Dock är enligt befintlig kulturkunskap brasilianare
relativt rädda för att förlora ansiktet och säger hellre vad motparten vill höra snarare än
sanningen om denna är obekväm. Att vara direkt om problem och kritik kan anses ohövligt i
Brasilien.
CL menar att det är lätt att förlora sina pengar i Brasilien. Detta kan troligtvis kopplas ihop
med den tunga byråkrati som återfinns i Brasilien (Bosch 2010) och andra latinamerikanska
länder. Hon säger att det är viktigt att skaffa en partner som det går att lita på vilket antyder
att det kan vara svårt att tyda brasilianare eftersom budskap ofta framförs dolda (Bosch 2010)
– det är lätt att bli lurad om man inte förstår kulturen fullt ut. HL är också inne på detta spår
när han menar att man borde skaffa en partner som kan tolka språket såväl som kulturen,
vilket insinuerar att han även tycker att språket är en barriär – många brasilianare talar
engelska men långt ifrån alla. Han säger också att svensk och Brasiliansk kultur är varandras
motsatser, vilket stämmer väl överens med Hofstedes undersökning.
PL påpekar att regeringen är korrupt och ineffektivt, att människorna inte håller tiden och att
brasilianare är vana att kompromissa. Han jämför med Sverige där vi är mer vana att följa
regler och lagar. Detta stämmer bra överens med vår befintliga kulturkunskap under
maskulinitet/ femininitet dimensionen, som säger att kompromisser är vanliga i Brasilien,
trots att de har ett relativt högt värde på skalan. Även tidsaspekten stämmer bra jämfört med
befintlig kulturkunskap under dimensionen för kort/ långtidsorientering, och likaså att
svenskar är vana att följa regler och lagar då de har ett högt förtroende för staten jämfört med
befintlig kulturkunskap under dimensionen för osäkerhetsundvikande.
What advice would you give a Brazilian who is about to conduct business in Sweden?
Lucas T: First learn the most from the Swedish language, a language that is complicated, the
swedes in Stockholm (which I know) like to speak English, but everything is officially in their
language. Second, is to seek to know as much of the local culture as possible.
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Gilson C: Be patient, make clear statements, look for long-term relationships and don’t
bargain too much.
Ana V: I would recommend to make a very good research because the employees costs a lot
more in Sweden and we pay lots of taxes too. Brazil is one of the best countries in the world
to open a business; you have some good support from the government and you can afford to
have more employees.
Gisele F: Be punctual, respectful and serious,
Kommentar: Precis som för en svensk i Brasilien så utgör här språket en barriär. Att lära sig
svenska eller att ha en svensk affärspartner är lika viktigt som för en svensk som vill göra
affärer i Brasilien. Engelska fungerar bra i Sverige då alla behärskar språket men att förhandla
på svenska ger fler fördelar. Respekt och tålamod är dygder som påtalas som viktiga för
lyckade affärsrelationer av GF. Dessa båda påverkar maktdistansen och bekräftar att
brasilianare förväntar sig svenskar som mer benägna att säga nej till äldre än vad som är
verklighet. Det stämmer även in på att man tror svenskarna har en större acceptans för
ojämlikhet än vad som är fallet ur svensk synvinkel (Bosch 2009).
Att kostnaden för arbetskraft är högre i Sverige nämns som en försvårande faktor av AV
precis som att det finns mer hjälp att få av staten i Brasilien för att starta företag. Frågan är om
detta beror på just kultur och hur bekant man är med själva systemen i de olika länderna.
Seriositet, att inte pruta och att etablera långsiktiga vänskapsrelationer nämns av GC som
ytterligare faktorer att beakta, vilket stämmer bra överens med befintlig kulturkunskap som
säger att svensken kan vara lite reserverad i början, men en god och trogen vän i det
långsiktiga loppet. GF menar att man skall vara respektfull, vilket är ett bra tips då befintlig
kulturkunskap säger att brasilianare har relativt stor respekt för hierarki och äldre (Bosch
2010).
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5. Konklusion
Här besvaras problemformuleringen. Vår analys av empirin tillsammans med
undersökningsteorin utgör grunden för vår konklusion. Sedan följer slutdiskussion och
rekommendationer för fortsatta studier tillsammans med begränsningen av vår studie.

5.1 Problemformulering och hypotes
•

Hur väl stämmer svenskarnas förväntningar på brasilianarnas självbild överens med
brasilianarnas egen självbild?

•

Hur väl stämmer brasilianarnas förväntningar på svenskarnas självbild överens med
svenskarnas egen självbild?

•

Hur förhåller sig ovanstående till befintlig teori och kunskap avseende svensk
respektive brasiliansk kultur och affärskultur?

Vår hypotes säger att vi bygger upp vår representation av omvärlden och framtiden med hjälp
av delvis felaktiga slutsatser. Det finns ett gap mellan våra förväntningar och vår självbild.
Detta gap består av felaktig information och skapar en problematik för affärsrelationer över
gränserna. Vi avser att identifiera detta gap och på så sätt undersöka de olika kulturella
skillnader som finns mellan Sverige och Brasilien.

5.2 Slutsats
Svenskarna har generellt en mer jämlik syn där man inte har problem att ta order men
samtidigt förväntar sig att det är en mer öppen dialog där ifrågasättande är mer
förekommande. Man har även anammat en mer coachande ledarstil än i Brasilien där
auktoritetsbeteende är mer accepterat.
I den kollektivistiska kulturen är bekvämlighet och komfort viktiga behov i den fysiska
arbetsmiljön. Familjen och de grupper man tillhör är det som är viktigast. Ett sätt att locka till
sig arbetskraft kan vara att erbjuda förmåner som är av det mer kollektiva slaget, såsom gratis
sjukvård. Det är också så att relationer här utgör en viktigare del i affärsuppgörelser, än för de
som har en mer individualistisk kulturell syn. I Sverige finns till exempel samverkansmöte
mellan arbetsgivare och fackförbund. Detta kan man tycka står i kontrast till individualismen
som har ett högre värde än kollektivismen i landet. Vår undersökning på denna punkt verkar
uppfylla betänkligheten att respondenterna har en tendens att sätta högre betyg på sitt eget
folk. På frågan ”Jag känner mig bekväm och mår bra när jag samarbetar med andra” får man
ett värde på 7,8, sett ur brasilianarnas egen uppfattning om sig själva. Detta går lite emot
andra värden som i deras mer maskulina kultur där man har lägre samarbetsvilja. Dock kan
detta förklaras genom att ”må bra” ur samarbetssynpunkt ger ett högre värde eftersom man
behöver ta mindre risker i grupp, vilket stämmer in på Brasilien.
I den feminina kulturen som Sverige i högsta grad representerar råder samarbetsvilja och
konfliktlösning genom diskussion och medling medan vi kan bekräfta att brasilianarna har en
mer utmanande framtoning. I Hofstedes undersökning (HU) har Sverige extremt lågt värde på
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0,5 som i princip visar på ett fullständigt jämlikt samhälle, sett ur maskulint/ feminint
aspekten. Vår undersökning gav 2,2 vilket i sig är lågt men trots det en väsentlig avvikelse
från HU.
I HU gällande osäkerhetsundvikande får Brasilien 7,5 medan Sverige hamnar på låga 2,8.
Detta skulle innebära att svenskar är försiktigare och mindre utåtagerande i konflikter.
Svenskar är plikttrogna och förväntar sig att regler som finns följs. Vidare så visar det på att
Brasilianare i större utsträckning har svårt att hantera förändringar. Detta är ett avvikande
resultat mot HU där vår undersökning visar att svenskarna inte alls tar dagen som den
kommer utan visar på ett mycket större behov av struktur. Totalt sett ett medelvärde på
skalan, 5,5 för svenskarna men betydligt högre än 2,8 som i HU. Man har en önskan om
konsensus i Brasilien där beteende som är avvikande inte är acceptabelt. Allt som är
annorlunda bör undvikas medan man i Sverige har en mer nyfiken inställning.
Enligt Schein (2004) ger det långsiktiga perspektivet ökade satsningar i forskning och
utveckling samt ökad investeringsgrad. Svenskarna får 2,0 i HU mot 5,5 i vår. Detta visar på
en markant skillnad där svenskarna i så fall har mycket högre långsiktigt perspektiv än
tidigare framkommit. För Brasilien kvarstår samma resultat som i HU. Båda länderna anser
sig arbeta hårdare för att lyckas än vad förväntningarna visar från motparten vilket inte är
onormalt då frågor om ens egen kapacitet och drivkraft ges ett högre resultat än vad andra
skulle ge för svar i samma fråga där man inte själv är berörd. Stoltheten över egna kulturen är
lägre än förväntat, 9, för båda sidor men hamnar ändå på en siffra, 7, som är hög. Dock har
tradition en större betydelse i Brasilien än i Sverige.
Sammanfattningsvis så kan man i diagrammet för förväntningar på den brasilianska kulturen
avläsa stora gap för individualism/ kollektivism och osäkerhetsundvikande, både svenskarnas
förväntningar på brasilianarna gentemot brasilianarnas självbild och båda dessa gentemot
Hofstedes undersökning (HU). I de andra staplarna kan en viss överdriven svensk förväntan
av brasilianarnas självbild konstateras.
I diagrammet för förväntningar på den svenska kulturen kan olikheter mellan HU och vår
undersökning konstateras på staplarna för maskulinitet/ femininitet, osäkerhetsundvikande
och korttids-/ långtidsorientering. Här stämmer dock brasilianarnas förväntningar bättre
överens med den svenska självbilden, dock med något överdrivna förväntningar på den
svenska självbilden på tre av staplarna.
De skillnader som har identifierats bekräftar vår hypotes att vi bygger upp vår representation
av omvärlden och framtiden med delvis felaktiga slutsatser: det finns ett gap mellan våra
förväntningar och vår självbild. Detta gap består av felaktig information, eller olika
uppfattningar av de två kulturerna, och vi det utom rimligt tvivel att detta skapar problem över
gränserna. Vilka problem dessa gap skapar i affärssammanhang är svåröversiktliga och har
inte undersökts inte i vår studie.
Det verkar dock som att brasilianarna förstår den svenska kulturen något bättre än vad
svenskarna förstår den brasilianska kulturen, då deras förväntningar av den svenska
självbilden stämmer bättre överens med den svenska självbilden, än svenskarnas förväntan av
den brasilianska självbilden gentemot den brasilianska självbilden.
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5.3 Avslutningsvis
Förståelsen för kulturella skillnader blir allt viktigare i vår allt mindre värld, där i princip allt
är inom räckhåll, tack vare den teknologiska utvecklingen. I organisationers
internationaliseringsarbete, i en värld där kraven på integration ökar och avstånden minskar,
är vinnarna de som har störst anpassningsförmåga. Det är dessa organisationer som kommer
att få de bästa ekonomiska resultaten, ha flest nöjda medarbetare och erövra marknadsandelar
från de som inte har anammat samma förståelse för den betydelsefulla faktorn kulturella
skillnader i affärsförbindelser.
Vi skulle säga att det är omöjligt att göra affärer i Brasilien, eller i Sverige, utan att kultur och
förväntningar påverkar den ekonomiska utgången. Våra frågor är av komplex natur men har
fått relativt tydliga svar, enligt vår undersökning: affärsmöten påverkas i hög grad av faktorer
såsom kulturell bakgrund, möjlighet till transparens i affärerna samt hur de berörda
förhandlarna förväntat eller föreställt sig motpartens uppträdande.
Våra förväntningar på olika kulturer är ofta felaktiga. Det är därför av yttersta vikt att ta till
sig nya kulturer med ett öppet sinne, läsa på ordentligt innan man tar kontakt med nya
kulturer. Speciellt i affärssammanhang, då mycket kan stå på spel. Diplomati och
kulturkunskap har aldrig varit inaktuella ämnen, och det är således idag mer aktuellt än
någonsin, med tanke på dagens internationalisering och globalisering.

5.4 Begränsning och förslag till fortsatt forskning
Vi vill med vår studie identifiera och uppmärksamma det gap som kulturella förväntningar
utgör jämfört vår självbild, samt jämföra med befintlig kunskap.
Att dra generella slutsatser i ämnet, utifrån ett så pass litet antal respondenter, är dock svårt.
Förslag till vidare forskning skulle vara att utföra en liknande undersökning där inriktningen
är antingen branschspecifik, eller en kvantitativ inriktning med ett större antal respondenter.
Detta skulle kunna ge möjlighet till mer korrekta slutsatser och minska risken för att enskilda
svar i för stor utsträckning påverkar resultatet. Man kan också tränga djupare in i det gap som
vi identifierat och utveckla vilken typ av problematik som detta skapar och dess följder. Här
skulle det kanske istället passa med en kvalitativ undersökning.
Dock menar vi att trots relativt få respondenter i vår undersökning kunde gapet mellan
förväntningar och självbild identifieras, vilket var syftet med vår undersökning. Därtill
jämfördes detta med HU, för att se hur vår undersökning stod sig gentemot relevant forskning
i ämnet. Denna jämförelse med HU bör man dock inte dra några generella slutsatser från, då
HU innehåller ett mycket större antal respondenter, utan bör endast ses som en fingervisning.
Då vissa läsare kan tänkas ifrågasätta huruvida kultur och kulturella förväntningar är relevant
ur ett företagsekonomiskt perspektiv, vill vi avsluta med att påpeka relevansen av vårt
ämnesval i detta sammanhang. Våra forskningsstudier på området har ökat vår övertygelse om
hur viktigt detta är för affärsrelationer. För affärsrelationer är just relationer. Om en individ
inte vet hur han eller hon bör ta sig an en kultur eller möta en människa från en annan kultur,
spelar det föga roll hur utbildad eller erfaren denne är på andra områden. Om din motpart inte
kan tyda ditt sätt att vara, agera eller reagera, så kan denne inte lita på dig. Motparten kommer
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istället välja den affärspartner som uttrycker förståelse och respekt för hans eller hennes kultur
och på så sätt inger tillit. På detta byggs relationer och affärsrelationer. Affärer är relationer.
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Bilaga 1: Enkätfrågor – bakgrund och öppen fråga
Inledande frågor för bakgrundssammanställning
1. Beskriv kort din bakgrund och nuvarande position
Svar:
2. Beskriv kortfattat din erfarenhet av Brasilien och hur länge du vistats där?
Svar:
3. Vilka språk behärskar du och till vilken grad (0= ingenting alls -10= modersmål)?
Svar:
4. Råd du skulle du ge till en svensk som skall affärsförhandla i Brasilien?
Svar:

Bilaga 2: Enkätfrågor för svenskar
Hur väl tycker du följande påstående stämmer överrens? OBS: Frågorna är inte
personliga utan berör affärsrelationer!
Skulle säga att vi svenskar upplever oss som (0= stämmer inte alls - 10= stämmer helt och
hållet):
Skulle säga att en person från Brasilien upplever sig som (0= stämmer inte alls - 10= stämmer
helt och hållet):
Individualism
1. Jag sätter hellre min tilltro till mig själv än att fördela ansvar till andra
2. Min personliga identitet är väldigt viktig för mig. Jag vill inte vara beroende av andra
människor
Ömsesidigt beroende
3. Jag känner mig bekväm och mår bra när jag samarbetar med andra
4. Familjemedlemmar ska hålla ihop, även om de inte kommer överens
Maktdistans-graden av ojämlikhet
5. Jag kan enkelt frätta mig efter order eller önskemål från personer i högra positioner än mig
själv
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6. Det är svårt för mig att säga nej till uppmaningar från äldre personer än mig själv
7. Jag har svårt att säga emot auktoriteter eller sakkunniga
Auktoriteter och sociala olikheter
8. En persons sociala status reflekterar dennes plats i samhället
9. Det är svårt att umgås med människor med en annan social status än min egen
10. Jag accepterar att alla människor inte får en jämlik behandling
Osäkerhetsundvikande- tvetydighetsintolerans
11. Jag vill ha klara instruktioner och direktiv, annars har jag svårt att arbeta
12. Jag blir lätt stressad om jag kan förutse konsekvenserna av en omständighet eller händelse
Osäkerhetsundvikande – risk
13. Jag har en tendens att undvika att tala med främlingar
14. Jag tycker inte om att göra misstag så jag tar få risker
Könsroller
15. Det är inte ok för män att vara känslosamma ibland
16. Mannen bör vara ensam familjeförsörjare
Långsiktighet – tradition
17. Jag är stolt över min kultur
18. Traditionella värderingar (religion, äktenskap) är viktiga
19. Jag arbetar hårt för att lyckas i framtiden
20. Jag tar dagen som den kommer och oroar mig inte för framtiden

Bilaga 3: Enkätfrågor för brasilianare
Hur väl tycker du följande påstående stämmer överens? OBS: Frågorna är inte
personliga utan berör affärsrelationer!
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Skulle säga att vi brasilianare upplever oss som (0= stämmer inte alls - 10= stämmer helt och
hållet):
Skulle säga att en person från Sverige upplever sig som (0= stämmer inte alls - 10= stämmer
helt och hållet):
Individualism
1. Jag sätter hellre min tilltro till mig själv än att fördela ansvar till andra
2. Min personliga identitet är väldigt viktig för mig. Jag vill inte vara beroende av andra
människor
Ömsesidigt beroende
3. Jag känner mig bekväm och mår bra när jag samarbetar med andra
4. Familjemedlemmar ska hålla ihop, även om de inte kommer överens
Maktdistans-graden av ojämlikhet
5. Jag kan enkelt frätta mig efter order eller önskemål från personer i högra positioner än mig
själv
6. Det är svårt för mig att säga nej till uppmaningar från äldre personer än mig själv
7. Jag har svårt att säga emot auktoriteter eller sakkunniga
Auktoriteter och sociala olikheter
8. En persons sociala status reflekterar dennes plats i samhället
9. Det är svårt att umgås med människor med en annan social status än min egen
10. Jag accepterar att alla människor inte får en jämlik behandling
Osäkerhetsundvikande- tvetydighetsintolerans
11. Jag vill ha klara instruktioner och direktiv, annars har jag svårt att arbeta
12. Jag blir lätt stressad om jag kan förutse konsekvenserna av en omständighet eller händelse
Osäkerhetsundvikande – risk
13. Jag har en tendens att undvika att tala med främlingar
14. Jag tycker inte om att göra misstag så jag tar få risker
Könsroller
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15. Det är inte ok för män att vara känslosamma ibland
16. Mannen bör vara ensam familjeförsörjare
Långsiktighet – tradition
17. Jag är stolt över min kultur
18. Traditionella värderingar (religion, äktenskap) är viktiga
19. Jag arbetar hårt för att lyckas i framtiden
20. Jag tar dagen som den kommer och oroar mig inte för framtiden

Bilaga 4: Bakgrundsfakta respondenter
Ana Virginia Romano
1. Briefly describe your background and current position?
Answer: I´m an architect, graduated in 2007, worked as trainee for 5 years and worked as
architect for more 5 years, with different areas in the career (decoration, city planning,
project leader, geotechnical projects) while I lived in Brazil. Right now I´m finishing my SFI
studies in Sweden and looking for a job.
2. Briefly describe your experience of Sweden and how long you’ve been residing there?
Answer: I came to Sweden for the first time at October 2011, spent 15 days and went back to
my country. I came back to live here at July 2012. Since then I´ve been studying Swedish and
working (not much) as extra person in a company that produces metal pieces for different
uses.
3. What languages do you speak and to what level? (0= not at all-10= first language)?
Answer: Portuguese (10); English (8); Swedish (4); Spanish (5).
4. Advice you would give a Brazilian who is about to conduct business in Sweden?
Answer: I don´t have much knowledge in the matter of opening your own business but I would
recommend to make a very good research because the employees costs a lot more in Sweden
and we pay lots of taxes too. Brazil is one of the best countries in the world to open a business
you have some good support from the government and you can afford to have more
employees.
Cecilia Löfberg:
1. Beskriv kort din bakgrund och nuvarande position
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Svar: Jag studerar för närvarande en MBA Gestão do Negocio samt en Master i Economics
och Finance vid Ibmec University i Rio de Janeiro.
Mitt senaste abete var som projektansvaraig på Rosengård Invest AB i Malmö.
Tillsammans med Ljubo Mrnjavac startade vi upp bolaget och bland annat deltog i
Draknästet.
2. Beskriv kortfattat din erfarenhet av Brasilien och hur länge du vistats där?
Svar: Jag har varit i Brasilien ca 2,5 år under en 3,5 års period.
3. Vilka språk behärskar du och till vilken grad (0= ingenting alls -10= modersmål)?
Svar:Engelska 9, Tyska 8, Svenska 10, Portugiska 8
4. Råd du skulle du ge till en svensk som skall affärsförhandla i Brasilien?
Svar: Fråga dig själv om du verkligen vill göra affärer i Brasilien, var beredd på att förlora
en gräslig massa pengar och att det tar väldigt lång tid. I slutändan kommer det förmodligen
inte att vara lönsamt. Du måste skaffa dig en parter på plats som du kan lita på.
Elsa Stefansson
1. Beskriv kort din bakgrund och nuvarande position
Svar: Jag är halv-brasilianska, halv-svenska och har levt i båda länderna. Tillbringade 10 år
i Sverige då jag studerade och sedan arbetade med affärsutveckling för svenska företag.
Sedan 2010 är jag bosatt i São Paulo och arbetar som konsult för Business Sweden.
2. Beskriv kortfattat din erfarenhet av Brasilien och hur länge du vistats där?
Svar: jag är född i Sverige men uppvuxen i Brasilien sedan 2 år åldern. Har bott mestadels av
mitt liv i Brasilien.
3. Vilka språk behärskar du och till vilken grad (0= ingenting alls -10= modersmål)?
Svar: svenska- 10, portugisiska – 10, engelska – 8, spanska - 8
4. Råd du skulle du ge till en svensk som skall affärsförhandla i Brasilien?
Svar: Endast email och telefonsamtal är inte effektivt. Brasilien är ett relationsland och det
krävs att du besöker landet ofta och är aktiv i kommunikationen samt etablerar en långsiktig
relation, gärna på en privatnivå.
Brasilianare ogillar konflikter och tystnad betyder oftast ett nej. Brasilianare är också mycket
hövliga och kommer att vara mycket trevliga och tillmötesgående men det betyder inte att de
är intresserade. Tänk på att ställa många frågor för att få den korrekta bilden om var kunden
står efter ett affärsmötet.
Gilson Cunha
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1. Briefly describe your background and current position?
Answer: I have a Master degree in Economy and have been working in different finance
positions for 15 years. My current position is Business Controller for Sandvik Machining
Solutions.
2. Briefly describe your experience of Sweden and how long you’ve been residing there?
Answer: I have been living in Sweden since april 2011 and the experience to know a
completely different country in terms of culture and climate is quite interesting. Sweden takes
care of nature much more than Brazil does, is liberal in many social aspects and have a large
medium class society (in terms of earnings) which contributes to safety in the country. In
business there is much more thinking as first step for an execution as second step, which
means much more discussions and meetings before taking a decision.
3. What languages do you speak and to what level? (0= not at all-10= first language)?
Answer: Portuguese – 10; English – 8,5; Spanish 8,0; Swedish 5,0
4. Advice you would give a Brazilian who is about to conduct business in Sweden?
Answer: Be patient, make clear statements, look for long term relationship and dont bargain
too much.
Gisele Freire
1. Briefly describe your background and current position?
Answer: Law student.
2. Briefly describe your experience of Sweden and how long you’ve been residing there?
Answer: I found there a great perspective of organization and respect of people’s lives.
Period of residence in Sweden: 1 year
3. What languages do you speak and to what level? (0= not at all-10= first language)?
Answer: Portuguese (Brazilian)– 10, English -9, French – 8, Spanish – 7.
4. Advice you would give a Brazilian who is about to conduct business in?
Answer: Be punctual, respectful and serious.
Henrik Jönsson
1. Beskriv kort din bakgrund och nuvarande position
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Svar: Jag är journalist sedan tjugo år tillbaka och jobbar som korrespondent åt svenska
medier från Brasilien sedan tio år tillbaka
2. Beskriv kortfattat din erfarenhet av Brasilien och hur länge du vistats där?
Svar: Jag har bott i Brasilien i tio år och har en bred erfarenhet av landet. Jag har varit i
nästan alla delstater och rest i alla regioner. Jag är gift med en brasilianska, vår dotter går i
brasiliansk skola och jag är styrelseledamot i vår bostadsrättsförening. Mina vänner är
brasilianare och jag känner mig väl integrerad i samhället och kulturen.
3. Vilka språk behärskar du och till vilken grad (0= ingenting alls -10= modersmål)?
Svar: Svenska 10, engelska 8, portugisiska 8, spanska 5, tyska 2, arabiska 1
4. Råd du skulle du ge till en svensk som skall affärsförhandla i Brasilien?
Svar: Anlita en västerlänning som bott många år i Brasilien att hjälpa dig att tolka din
affärspartners svar och agerande, samt att hjälpa dig att presentera vad du vill få gjort.
Svensk och brasiliansk affärskultur är varandras motsatser. En icke globaliserad svensk kan
inte göra affärer i Brasilien. Det krävs mycket erfarenhet, gärna från affärer i länder som
Ryssland, Kina, Indien och i Afrika.
Lucas Tiné
Briefly describe your background and current position?
Answer: Formed in music (flute) and journalism. I am one of the founders of the ONG
“Brasilianskt Centrum in Sweden”, and currently living in Recife(Brazil), and working with
research and Brazil-Sweden bilateral relations.
2. Briefly describe your experience of Sweden and how long you’ve been residing there?
Answer: I’ve been in Sweden four times, each time I stayed three moths. I lived one year in
total.
3. What languages do you speak and to what level? (0= not at all-10= first language)?
Answer: Portuguese – 10 | Swedish – 5 | Spanish – 8 | English – 6 | French – 3
4. Advice you would give a Brazilian who is about to conduct business in?
Answer: First learn the most from the svenska language, a language is complicated, the
swedes in Stockholm (which I know) like to speak english, but everything is officially in their
language.
Second, is to seek to know as much of the local culture.
Peter Lander
1. Beskriv kort din bakgrund och nuvarande position
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Svar: Samhällsvetenskapsprogrammet på gymnasiet,
Work and holiday visa i Australien med diverse backpacker jobb.
Volontärjobb i Rio de janerio, engelska lärare och fotbollstränare i de fattigare områdena
(Favelas)
Jobbar sedan 2008 med försäljning och byggprojekt inom trädgårdsbranschen och studerar
samtidigt ekonomi på Handelshögskolan i Göteborg.
2. Beskriv kortfattat din erfarenhet av Brasilien och hur länge du vistats där?
Svar: Har totalt varit i Brasilien i 12 månader, varav 6 i Rio de Janerio.
Man kan sammanfatta mina erfarenheter till en enkel mening ”Brasilien är paradiset att
besöka men svårare att leva i”. Ett land som har allt att erbjuda och ett folk med en passion,
vänlighet och kärlek som jag inte sätt någon annanstans.
Det finns egentligen bara en stor orsak till varför jag har svårt att se mig bo där.
Den begränsade friheten som kriminaliteten för med sig. Att inte kunna gå var jag vill när
jag vill.
3. Vilka språk behärskar du och till vilken grad (0= ingenting alls -10= modersmål)?
Svar: svenska 10 engelska 9 spanska 2 portugisiska 4.
4. Råd du skulle du ge till en svensk som skall affärsförhandla i Brasilien?
Svar: Ha tålamod, med regeringen, som i många led är korrupta och ineffektiva. Med företag
som ibland inte håller vad de lovar och med folk, privat och affärsmässigt som aldrig håller
tiden. Det finns ett känt brasilianskt uttryck som används inom alla kretsar, framförallt inom
affärsförhandling som lyder ” dar um jeito” ” vi hittar ett sätt att lösa detta”
Ett användbart uttryck då man från Sverige och är van med ”ordning och reda” , ”en regel
är en regel” eller ”lagar ska följas” så ska man komma ihåg att i Brasilien så säger man
”dar um jeito”
Lesley Wendelrup
1. Beskriv kort din bakgrund och nuvarande position
Svar: Tidigare Area Sales Manager med bla annat ansvar för Sydamerika. Nu sales manager
Brenntag Nordic AB.
2. Beskriv kortfattat din erfarenhet av Brasilien och hur länge du vistats där?
Svar: Varit i Brasilien på affärsresor tre ggr ca två- tre veckor per besök. Fått besökande från
Brasilien ca två ggr per år. Har vänner som bor i Brasilien.
3. Vilka språk behärskar du och till vilken grad (0= ingenting alls -10= modersmål)?
Svar: Svenska- 10 Danska-9, Engelska-8, Tyska-3, Spanska-2
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4. Råd du skulle du ge till en svensk som skall affärsförhandla i Brasilien?
Svar: Använd humor och var ärlig/uppriktig. Bjud på dig själv och var inte rädd för att göra
bort dig.
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INTERNATIONAL QUESTIONNAIRE (VSM 08)- page 1
Please think of an ideal job, disregarding your present job, if you have one. In choosing an ideal job, how important would it be to you to ...
(please circle one answer in each line across):

1 = of utmost importance
2 = very important
3 = of moderate importance
4 = of little importance
5 = of very little or no importance
01. have sufficient time for your
personal or home life

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

03. get recognition for good performance

1

2

3

4

5

04. have security of employment

1

2

3

4

5

05. have pleasant people to work with

1

2

3

4

5

06. do work that is interesting

1

2

3

4

5

07. be consulted by your boss
in decisions involving your work

1

2

3

4

5

08. live in a desirable area

1

2

3

4

5

09. have a job respected by your
family and friends

1

2

3

4

5

10. have chances for promotion

1

2

3

4

5

02. have a boss (direct superior)
you can respect

In your private life, how important is each of the following to you: (please circle one answer in each line across):

11. keeping time free for fun

1

2

3

4

5

12. moderation: having few desires

1

2

3

4

5

13. being generous to other people

1

2

3

4

5

14. modesty: looking small, not big

1

2

3

4

5
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15. If there is something expensive you really want to buy but you do not have enough
money, what do you do?
1. always save before buying
2. usually save first
3. sometimes save, sometimes borrow to buy
4. usually borrow and pay off later
5. always buy now, pay off later
16. How often do you feel nervous or tense?
1. always
2. usually
3. sometimes
4. seldom
5. never
17. Are you a happy person ?
1. always
2. usually
3. sometimes
4. seldom
5. never
18. Are you the same person at work (or at school if you’re a student) and at home?
1. quite the same
2. mostly the same
3. don’t know
4. mostly different
5. quite different
19. Do other people or circumstances ever prevent you from doing what you really want to?
1. yes, always
2. yes, usually
3. sometimes
4. no, seldom
5. no, never
20 . All in all, how would you describe your state of health these days?
1. very good
2. good
3. fair
4. poor
5. very poor

21. How important is religion in your life ?
1.
2.
3.
4.
5.

of utmost importance
very important
of moderate importance
of little importance
of no importance

22. How proud are you to be a citizen of your country?
1. not proud at all
2. not very proud
3. somewhat proud
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4. fairly proud
5. very proud
23. How often, in your experience, are subordinates afraid to contradict their boss (or
students their teacher?)
1. never
2. seldom
3. sometimes
4. usually
5. always
To what extent do you agree or disagree with each of the following statements? (please
circle one answer in each line across):
1 = strongly agree
2 = agree
3 = undecided
4 = disagree
5 = strongly disagree
24. One can be a good manager
without having a precise answer to
every question that a subordinate
may raise about his or her work

1

2

3

4

5

25. Persistent efforts are the
surest way to results

1

2

3

4

5

26. An organization structure in
which certain subordinates have two
bosses should be avoided at all cost

1

2

3

4

5

27. A company's or organization's
rules should not be broken not even when the employee
thinks breaking the rule would be
in the organization's best interest

1

2

3

4

5

28. We should honour our heroes
from the past

1

2

3

4

5
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INTERNATIONAL QUESTIONNAIRE (VSM 08)- page 4
Some information about yourself (for statistical purposes):
29. Are you:
1. male
2. female
30. How old are you?
1. Under 20
2. 20-24
3. 25-29
4. 30-34
5. 35-39
6. 40-49
7. 50-59
8. 60 or over
31. How many years of formal school education (or their equivalent) did you complete
(starting with primary school)?
1. 10 years or less
2. 11 years
3. 12 years
4. 13 years
5. 14 years
6. 15 years
7. 16 years
8. 17 years
9. 18 years or over
32. If you have or have had a paid job, what kind of job is it / was it?
1. No paid job (includes full-time students)
2. Unskilled or semi-skilled manual worker
3. Generally trained office worker or secretary
4. Vocationally trained craftsperson, technician, IT-specialist, nurse, artist or
equivalent
5. Academically trained professional or equivalent (but not a manager of people)
6. Manager of one or more subordinates (non-managers)
7. Manager of one or more managers
33. What is your nationality?

34. What was your nationality at birth (if different)?
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